ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE 28 D’AGOST DE 2018
Acta núm. 31
Assistents:

NEUS LLOVERAS MASSANA
OLGA ARNAU SABANBRA
GLÒRIA GARCIA PRIETO
BLANCA ALBÀ PUJOL
JORDI MEDINA ALSINA
F. XAVIER SERRA ALBET
SECRETARI
MARCEL·LÍ PONS DUAT
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ

Assisteix a la mateixa reunió la Sra. ANABEL FERRER GARCIA (Comunicació), i la
Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia), d’acord amb l’art. 113 del ROF.
La reunió s’efectua en primera convocatòria
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions
respectives, s’adopten els acords següents:
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
SECRETARIA GENERAL
1.

FE PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 31 DE
JULIOL DE 2018.

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 31 de juliol de
2018.
2.

FE PÚBLICA. MODIFICAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 24
DE JULIOL DE 2018, RETIRANT DE L’ORDRE DEL DIA EL PUNT NÚMERO 3
I APROVANT EL PUNT NÚMERO 4.

Modificar l’acta de la Sessió Ordinària de la Junta de Govern Local del dia 24 de juliol
de 2018, en següent sentit:
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“3.

CONTRACTACIÓ. APROVAR DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
MOBILIARI PER A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA DE VILANOVA I LA
GELTRÚ. NÚM. EXP. 000026/2018-CONT.

Es retira aquest punt de l’ordre del dia.
4.

CONTRACTACIÓ. ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC, VISITES I TALLERS EDUCATIUS AL
CENTRE D’ART CONTEMPORANI LA SALA DE VILANOVA I LA
GELTRÚ. NÚM. EXP. 000008/2018-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
PRIMER.- Adjudicar a ARC Gestió Cultural, S.L., NIF B66069014, el contracte del servei
d’atenció al públic, visites i tallers educatius al Centre d’Art Contemporani La Sala del
municipi de Vilanova i la Geltrú, per un període de 2 anys, amb un pressupost base de
licitació anual de 12.980 € (DOTZE MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS), més
2.725,80 € (DOS MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS),
corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de 15.705,80 € (QUINZE MIL SET-CENTS
CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS).
La despesa prevista per l’any 2018 preveient l’inici del contracte en data 1 d’agost de
2018 serà de 5.408,33€ de base imposable i 1.135,75€ corresponent al 21% d’IVA que
fan un total de 6.544,08€ (SIS MIL CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL EUROS
AMB VUIT CÈNTIMS).
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a la partida pressupostaria 31.3340.2260901 (suport a la creació) del
pressupost vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis
econòmics que afectin a la durada del contracte.
Per als propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, aquest es
finançarà amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries que s’habilitin.
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada
exercici pressupostari.
TERCER.- Notificar l’adjudicació a les empreses licitadores per a que formalitzin el
contracte en el termini no superior a 15 dies hàbils següents a aquell en què rebi la
notificació de l’adjudicació del contracte, previ pagament de la taxa de formalització del
contracte de documents administratius, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 7, article
6, epígraf 8.
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QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant i comunicar la
formalització del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya.
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com preveu la clàusula 32 del Plec de
clàusules administratives particulars a la Cap de Cultura.
SISÈ.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1.
SETÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents
siguin necessaris per a executar el present acord.”.

3.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 165/2018, DE
11/7/18, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 13 DE
BARCELONA, EN EL RECURS ABREUJAT 5/2018 F, INTERPOSAT PER
I. M. V. NÚM. EXP. 21/2018/e-SEC

Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
“Òrgan jurisdiccional :

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 13
DE BARCELONA.

Núm. procediment :

Abreujat núm. 5/2018 F

Núm. i data sentència:

Núm. 165/2018 de 11 de juliol de 2018

Part actora :

I. M. V.

Part demandada :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:

D. M. C.

Objecte del procediment :

Resolució de data 29/9/17 que desestima expressament el
recurs de reposició interposat enfront la imposició de
sanció de 300 euros i pèrdua de dos punts (expedient
1700003800)

Decisió :

SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA EN PART
Anul·la l’actuació administrativa impugnada
Declara procedent la imposició de sanció de 100 euros al
recurrent, sense pèrdua de punts
Imposa pagament de costes la demandada, fins un límit
de 150 euros

Fermesa :

La resolució judicial és ferma. Contra ella no es pot
interposar cap recurs ordinari.
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Acords:
4.

1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada
i conforme.”.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 641/18 DE 3/7/18,
DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA EN
RECURS APEL·LACIÓ 33/2017, INTERPOSAT PER S. B. A.. NÚM. EXP.
000087/2015-SEC

Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional :

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA

Núm. procediment :

Recurs d’apel·lació 33/2017

Núm. i data sentència:

Núm. 641/2018 de 3 de juliol de 2018

Part actora :

SALVADOR BURGUET ALSINA

Part demandada :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:

Milà Advocats, SLP (Sr. M. À. P. H.)

Objecte del procediment :

Sentència 249, de 31 d’octubre de 2016, dictada en el
procediment ordinari 92/2015, del Jutjat Contenciós
Administratiu nº 14 de Barcelona , pel qual es desestima el
recurs contenciós

Decisió :

DESESTIMAR EL RECURS D’APEL·LACIÓ
Confirmar en tots els seus extrems la sentència 249, de 31
d’octubre de 2016, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu nº 14 de Barcelona
Sense imposició de costes

Fermesa :

La resolució judicial no és ferma. Contra ella només es pot
interposar recurs de cassació.

Acords:

1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada
i conforme.”.

5.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 631/18 DE 18/7/18,
DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA EN
RECURS APEL·LACIÓ 144/2016, INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT DE
VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000394/2015-SEC

Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
“Òrgan jurisdiccional:

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
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Núm. procediment:

Recurs d’apel·lació 144/2016

Núm. i data sentència:

Sentència núm. 631/18 de 18 de juliol de 2018

Part actora:

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Part demandada:

ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT (DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN CATALUNYA)

Lletrat(s):

J. S. i B.

Objecte del procediment:

S’interposa recurs d’apel·lació contra la sentència dictada
el 24 de novembre de 2015 pel Jutjat Contenciós
Administratiu nº 14 de Barcelona, en el procediment
ordinari 329/2013, que estimava el recurs contra la
inactivitat de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú per no
tenir la bandera espanyola a l’exterior de la seu municipal.

Decisió :

SENTÈNCIA
- Desestima el recurs d’apel·lació, contra la sentència
dictada el 24 de novembre de 2015 pel Jutjat
Contenciós Administratiu nº 14 de Barcelona, en el
procediment ordinari 329/2013
- Condemna a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al
pagament de les costes, amb el límit de la quantitat de
1000 euros

Fermesa :

La resolució judicial no és ferma. Es pot interposar recurs
de cassació.

Acords:

1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada
i conforme.”.

6.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 679 DE 16/7/18,
DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA EN
RECURS APEL·LACIÓ 186/2016, INTERPOSAT PER FORT MUDARRA, SCP.
NÚM. EXP. 000102/2016-SEC

Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional :

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA

Núm. procediment :

Recurs d’apel·lació 186/2016

Núm. i data sentència:

679 de 16 de juliol de 2018

Part actora :

FORT MUDARRA, S.C P.
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Part demandada :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:

T. B. N.

Objecte del procediment :

Sentència 57, de 7 de març e 2016 en el procediment
90/2013, del Jutjat Contenciós Administratiu nº 15 de
Barcelona, que desestimava el recurs contenciós contra
l’acord de desestimar el recurs de reposició de data 16
d’octubre de 2012.

Decisió :

Desestimar íntegrament el recurs.
Confirmar íntegrament la Sentència 57, de 7 de març e
2016 en el procediment 90/2013, del Jutjat Contenciós
Administratiu nº 15 de Barcelona
Es condemna en costes a la part apel·lant, amb el límit en
concepte d’honoraris del lletrat de la part recorreguda en
la quantia de 1000 euros, amb la suma de l’IVA
corresponent.

Fermesa :

No és ferma. Es pot interposar recurs de cassació.

Acords:

1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada
i conforme.”.

7.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 337/2017, DE
29/9/17, DICTADA PEL JUTJAT SOCIAL Nº 31 DE BARCELONA, EN EL
PROCEDIMENT D’IMPUGNACIÓ D’ACTES ADMINISTRATIUS EN MATÈRIA
LABORAL I DE SEGURETAT SOCIAL, EXCLOSOS ELS PRESTACIONALS
872/2016
B,
INTERPOSAT
PER
BADR
SAMADI
CHEDDADI.
NÚM. EXP. 000200/2016-SEC

Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional :

JUTJAT SOCIAL NÚMERO 31 DE BARCELONA.

Núm. procediment :

IMPUGNACIÓ
D’ACTES
ADMINISTRATIUS
EN
MATÈRIA
LABORAL
I
SEGURETAT
SOCIAL,
EXCLOSOS ELS PRESTACIONALS 872/2016 B

Núm. i data sentència:

Núm. 337/2017 de 29 de setembre de 2017

Part actora :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Part demandada :

INSTITUT NACINAL DE SEGURETAT SOCIAL (INSS) I
TGSS

6

Lletrat:

F. O. C., M. S. M. C. i T. A. R. P. C. (Olleros Abogados,
SLP)

Objecte del procediment :

Reclamació prèvia contra la resolució de l’Institut Nacional
de la Seguretat Social, notificada el 20/7/16, que imposa a
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú un 30 % de recàrrec en
les prestacions de Seguretat social de Badr Samadi
Cheddadi.

Decisió :

SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA.
Desestima les pretensions de les demandes i absol als
demandats de les pretensions de la demanda.

Fermesa :

La resolució judicial no és ferma. Contra ella es pot
interposar recurs de suplicació davant la sala social del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Acords:

1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada
i conforme.”.

8.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 112/18
DE 16/5/18, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
Nº 3 DE BARCELONA, EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 2/2018 V,
INTERPOSAT PER Y. C. C. (EXP. 126/16-REC) . NÚM. EXP. 61/2018/eSEC

Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
“Òrgan jurisdiccional :

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 3 DE
BARCELONA

Núm. procediment :

Abreujat 2/2018 V

Núm. i data sentència:

112/2018 de 16 de maig de 2018

Part actora :

Y. C. C.

Part demandada :

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Lletrat:

D. M. C.

Objecte del procediment :

Reclamació patrimonial per danys al vehicle 32063 ZCM,
causats per la grua municipal al carrer Conxita Soler, 35,
de Vilanova i la Geltrú.

Decisió :

ESTIMA la demanda interposada.
CONDEMNA a l’ajuntament a indemnitzar a Y. C. C. en
una quantitat de 1052.09 euros.
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Sense imposició de costes.
Fermesa :

Aquesta resolució és ferma i contra ella no s’hi pot
interposar cap recurs ordinari.

Acords:

1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada
i conforme.”.

9.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR EL RECURS DE
REPOSICIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
PER DANYS PER TANCAMENT D’UNA PORTA DE L’ASCENSOR DE LA
BIBLIOTECA JOAN OLIVÀ I MILÀ, EL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2016.
IMPORT 5160.40 EUROS. NÚM. EXP. 000124/2016-REC

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat per l’advocat Sr. R. E. C., en
representació de la senyora amb DNI 39293106 K contra la resolució de data 22 de maig
de 2018.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”.
10.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE 4772 HXW
PER COPS AMB LA TAPA D’UNA CLAVEGUERA, A LA RONDA IBÈRICA A
L’ALÇADA DEL CARRER PIT-ROIG, EL DIA 11 DE JULIOL DE 2017. IMPORT
835.59 EUROS. NÚM. EXP. 000053/2018-REC

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per
l’advocat Sr. J. M. C. S., en representació de la senyora amb DNI XXXXXX, contra
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”.
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11.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ESTIMAR EL
RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE DATA
24/07/2018
A
LA
PERSONA
TITULAR
DEL
DNI
XXXXXX,
PER INFRACCIONS DELS ARTICLES 16.1, 50.1 I 12.1DE L’ORDENANÇA
TINENÇA ANIMALS, PER NO ATENDRE UN REQUERIMENT DEL
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, NOTIFICAT EN DATA 07/11/2017.
NÚM. EXP. 000022/2018-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER: ESTIMAR totalment el recurs de reposició presentat per la persona titular del
DNI XXXXXX, per haver atès el requeriment sol·licitat pel departament de Medi Ambient
i en conseqüència, haver censat el gos i corregit les molèsties causades.
SEGON: ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
12.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 751 €, PER
DESESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES, PER INFRACCIÓ
DE L’ARTICLE 16.1DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS, PER NO
ATENDRE UN REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT,
NOTIFICAT EN DATA 31/01/2018. NÚM. EXP. 000151/2017-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular
del DNI XXXXXX.
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXX la sanció de multa de set cents
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança Municipal sobre
la tinença d’animals tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXX, perquè faci efectiu el pagament
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté
les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.

9

13.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 751€ PER
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 16.1, DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER NO
ATENDRE REQUERIMENT EL REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI
AMBIENT, PERQUÈ APORTÉS LA DOCUMENTACIÓ CONFORME HAVIA
CEDIT EL SEU GOS POTENCIALMENT PERILLÓS DONAT QUE NO COMPLIA
ELS REQUISITS PER OBTENIR LA LLICÈNCIA DE TINENÇA DE GOS
POTENCIALMENT PERILLÓS, EN DATA 13/07/2017. NÚM. EXP. 000185/2018UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXX la sanció de multa de set cents
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança Municipal sobre
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXX, perquè faci efectiu el pagament
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté
les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
14.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 751€ PER
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 16.1, DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER NO
ATENDRE REQUERIMENT EL REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI
AMBIENT, PERQUÈ CENSÉS EL SEU GOS, NOTIFICAT EN DATA 11/12/2017.
NÚM. EXP. 000189/2018-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXX la sanció de multa de set cents
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança Municipal sobre
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXX, perquè faci efectiu el pagament
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté
les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
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TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
15.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 400 € PER
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 52 DE LA LLEI 13/2014, DE DE 30 OCTUBRE
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT
PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 25/03/2018.
NÚM. EXP. 000206/2018-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXX la sanció de multa de quatre
cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient.
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXX, perquè faci efectiu el pagament
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté
les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
TERCER NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
16.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR
L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS
PRESENTADES PER PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER HAVER
ATÈS LA PART RESPONSABLE EL REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE
MEDI AMBIENT, PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 16.1 DE L’ORDENANÇA DE
TINENÇA D’ANIMALS, EN DATA 09/03/2018. NÚM. EXP. 000152/2018-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER: ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del
DNI XXXXXX per haver atès la part responsable el requeriment del Departament de
Medi Ambient.
SEGON: ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
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INTERVENCIÓ
17.

APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚMERO F/2018/52. NÚM. EXP. 25/2018-eINT

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2018/25
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2018/25
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament
de dites despeses.”.
RECURSOS HUMANS
18.

APROVAR LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES
DEL CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE PER LA PROVISIÓ DE 4 PLACES
D’AUXILIAR ADMINISTRATIU. NÚM. EXP. 878/2018/eRH

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores del concurs
oposició lliure per a la provisió de 4 places de funcionari/ària de carrera, d’auxiliar
administratiu,, Grup C2, Escala d’Administració General, Subescala Auxiliar, de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. El text íntegre de les bases s’adjunten al present
acord.
SEGON.- Publicar la convocatòria i les bases reguladores del concurs oposició lliure per
la provisió de 4 places de funcionari/ària de carrera, d’auxiliar administratiu, Grup C2,
Escala d’Administració General, Subescala Auxiliar, de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú.
TERCER.- Viabilitat econòmica: les 4 places vacants de funcionaris de l’Ajuntament
estan consignades al Capítol I del pressupost municipal vigent, ocupades interinament.”.
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19.

APROVAR LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES
DEL CONCURS-OPOSICIÓ DE PROMOCIÓ INTERNA DE 3 OFICIALS
ELECTRICISTES, 2 OFICIALS MECÀNICS I 1 OFICIAL PALETA, LABORALS
INDEFINITS. NÚM. EXP. 879/2018/eRH

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores del concurs
oposició de promoció interna per a la provisió de tres places d’Oficial C2 (Electricista),
laboral indefinit. El text íntegre de les bases s’adjunten al present acord.
SEGON.- Aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores del concurs
oposició de promoció interna per a la provisió de dues places d’Oficial C2 (Mecànic),
laboral indefinit. El text íntegre de les bases s’adjunten al present acord.
TERCER.- Aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores del concurs
oposició de promoció interna per a la provisió d’una plaça d’Oficial C2 (Electricista),
laboral indefinit. El text íntegre de les bases s’adjunten al present acord.
QUART.- Publicar les convocatòria i les bases reguladores de les places aprovades en
els apartats anteriors, al DOGC i al BOPB, al web municipal i a un Diari Comarcal.
CINQUÈ.-Viabilitat econòmica: les places vacants d’aquestes convocatòries estan
consignades en el Capítol I de Pressupost municipal vigent, de la Unitat de Serveis
Municipals.”.
20.

APROVAR LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES
DEL CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE DE 3 TREBALLADORS SOCIALS, 1
TÈCNIC AUXILIAR I 1 TÈCNIC MIG, FUNCIONARIS DE CARRERA.
NÚM. EXP.882/2018/eRH

Relació de fets
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores del concurs
oposició lliure per a la provisió de tres places de funcionari/ària de carrera, de Tècnic/a
Mig (Treballador/a Social), Escala de l’Administració Especial, Grup A2, subescala
Tècnica Mitjana. El text íntegre de les bases s’adjunten al present acord.
SEGON.- Aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores del concurs
oposició lliure per a la provisió d’una plaça de funcionari/ària de carrera, de Tècnic/a
Auxiliar (Integrador Social), Escala de l’Administració Especial, Grup C1, subescala
Tècnica Auxiliar. El text íntegre de les bases s’adjunten al present acord.
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TERCER.- Aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores del concurs
oposició lliure per a la provisió d’una plaça de funcionari/ària de carrera, de Tècnic/a Mig
(Cultura), Escala de l’Administració Especial, Grup A2, subescala Tècnica Mitjana. El
text íntegre de les bases s’adjunten al present acord.
QUART.- Publicar la convocatòria i les bases reguladores de les places aprovades en
els apartats anteriors, al DOGC i al BOPB, al web municipal i a un Diari Comarcal.
CINQUÈ.- Viabilitat econòmica: les places vacants d’aquestes convocatòries estan
consignades en el Capítol I de Pressupost municipal vigent, de cada servei. És a dir, les
3 de Treballador/a Social i la de Tècnic/a Auxiliar a les de Serveis Socials, i la de
Tècnic/a de grau Mig a les del Servei Cultura la plaça vacant de Tècnic/a d’Administració
Especial està consignada al Capítol I del pressupost municipal vigent.”.
21.

APROVAR LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES D’UNA PLAÇA DE
PROFESSOR/ORA DE L’EMAID. NÚM. EXP. 883/2018/eRH.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i l’oferta de treball per a la selecció d’una plaça
laboral temporal de Professor/a d’Assistent al Producte Gràfic Interactiu – Programació
i Entorns Web, amb el nou redactat dels requisits. El text íntegre de l’Oferta de treball
s’adjunta al present acord.
SEGON.- Publicar aquesta Oferta de treball al web municipal i a un Diari comarcal.
TERCER- Viabilitat econòmica: La convocatòria estan consignades en les partides de
sous i Seguretat Social de les Escoles Municipals del Capítol I del pressupost vigent,
amb la vacant de la jubilació que es produeix el dia 24 d’agost de 2018, tal i com ja es
va fiscalitzar a l’acord de la Junta de Govern de 31 de juliol de 2018.”.
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
CULTIURA
22.

APROVAR L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA A
LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ
MUSICAL
EDUARD
TOLDRÀ DE
VILANOVA I
LA GELTRÚ.
NÚM. EXP. 430/2018/eSUB

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Associació Musical
Eduard Toldrà, el qual s’adjunta i figura com annex al present acord.
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SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 14
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls a l’activitat econòmica.
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les
dades
Descripció:
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT
ASSOCIACIÓ MUSICAL EDUARD TOLDRÀ DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
Data:
28 d’agost de 2018
Signataris:
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
Objecte:
La col·laboració entre l’ENTITAT i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per establir els
acords pel que fa al desenvolupament de projectes socioculturals adreçats a la ciutat.
Drets i Obligacions:
 Per part de l’Ajuntament
-

Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat
subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de
35.000 €.
- En relació a la Camerata Eduard Toldrà com a orquestra resident de l’Auditori
Eduard Toldrà:


Acollir els assaigs a l’Auditori Eduard Toldrà.



Facilitar el material tècnic i d’infraestructura necessari (faristols, cadires,
tarimes...), acordat prèviament amb el responsable tècnic de l’Auditori
Eduard Toldrà, durant els assajos i concerts duts a terme en el mateix
Auditori.



Assumir els costos del personal tècnic i de portes i sala necessari pels
concerts programats a l’Auditori Eduard Toldrà, en el marc de la
programació estable.
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Difondre en els mitjans de difusió, informació i promoció de la ciutat de
l’Ajuntament l’existència de la Camerata Eduard Toldrà i les seves
activitats com a part important del patrimoni cultural de la ciutat i amb la
finalitat de convocar el màxim nombre de públic i justificar socialment
l’esforç tant econòmic, com humà i artístic que hi ha darrera d’aquest
acord.

- En relació al cicle de conferències Parlem de Música:


Acollir les diverses sessions a l’Auditori Eduard Toldrà, de mutu acord
entre l’ENTITAT i la regidoria de Cultura.



Assumir els costos del personal tècnic i de portes i sala necessari per les
diferents xerrades a l’Auditori Eduard Toldrà, en el marc de la programació
estable.



Difondre l’activitat a través dels mitjans de difusió propis.

- En relació a altres propostes de cambra:


El programador de l’Auditori Eduard Toldrà rebrà i valorarà les propostes
de cambra que l’Associació Musical Eduard Toldrà proposi.



En el cas que incorporem alguna d’aquestes propostes a la programació
estable, assumir els costos del personal tècnic i de portes i sala
necessaris.



Difondre l’activitat a través dels mitjans de difusió propis.

Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis i
condicions generals establertes per aquest Ajuntament, suport en el muntatge
d’infraestructures.
 Per part de l’ENTITAT
-

L’Associació Musical Eduard Toldrà es compromet a elaborar i mantenir un
projecte anual de treball que contempli:


La realització de 5 produccions de la Camerata Eduard Toldrà que
s’estrenaran a l’Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú, en el marc
de la programació estable; en dues temporades: febrer-juny i setembregener.



Fer propostes de cambra de petit format per ser valorades i que
s’exhibirant a l’Auditori Eduard Toldrà, de Vilanova i la Geltrú, coordinades
amb la programació estable de música de la ciutat; en les temporades:
febrer-juny i octubre-gener.



Activitats que contribueixin a establir lligams amb el teixit social de
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Vilanova i la Geltrú (escoles, entitats, estudiants de música, corals, públic
familiar, altres públics, ...) i la Camerata Eduard Toldrà.


Accions per millorar la promoció de la Camerata Eduard Toldrà, i per tant
de la ciutat, més enllà de la nostra comarca.



L’Associació Musical Eduard Toldrà es farà càrrec de la programació del
cicle de conferències Parlem de música... ... de mutu acord amb la
regidoria de Cultura i donarà tota la informació necessària per a la
promoció del cicle, amb els terminis establerts, a la Regidoria de Cultura.



L’Associació Musical Eduard Toldrà dissenyarà una pàgina web
d’informació de les activitats de la Camerata Eduard Toldrà i es compromet
a mantenir-la rigorosament al dia per a difondre les seves propostes i
repertoris. Incorporant el logotip de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
com a suport.



L’Associació Musical Eduard Toldrà es compromet a fer una tasca
divulgativa de la música. En aquest sentit prepararà unes actuacions
explicatives en relació als diferents repertoris que oferirà de manera que
el públic tingui una informació addicional que pugui ajudar-lo a comprendre
millor el concert programat.



L’Associació Musical “Eduard Toldrà” es compromet a facilitar a
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el material necessari per a que es
pugui fer la deguda promoció de les produccions en el moment d’establir
els acords corresponents a la revisió anual de l’acord.

- Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració.
- Posar el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
per desenvolupar actes culturals (xerrades, exposicions...), sempre sota l’acord
previ amb l’entitat i previst amb suficient antelació.
-

Que la quantia de l’aportació efectuada per l’ajuntament no superi el cost total
dels projectes desenvolupats per l’entitat.

- Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció
-

Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat,
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

-

Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’Ajuntament, amb el seu
logotip seguint el seu llibre d’estil.

Drets i Obligacions:
 Per part de l’Ajuntament
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-

Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat
subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de
35.000 €.

- En relació a la Camerata Eduard Toldrà com a orquestra resident de l’Auditori
Eduard Toldrà:


Acollir els assaigs a l’Auditori Eduard Toldrà.



Facilitar el material tècnic i d’infraestructura necessari (faristols, cadires,
tarimes...), acordat prèviament amb el responsable tècnic de l’Auditori
Eduard Toldrà, durant els assajos i concerts duts a terme en el mateix
Auditori.



Assumir els costos del personal tècnic i de portes i sala necessari pels
concerts programats a l’Auditori Eduard Toldrà, en el marc de la
programació estable.

Difondre en els mitjans de difusió, informació i promoció de la ciutat de
l’Ajuntament l’existència de la Camerata Eduard Toldrà i les seves
activitats com a part important del patrimoni cultural de la ciutat i amb la
finalitat de convocar el màxim nombre de públic i justificar socialment
l’esforç tant econòmic, com humà i artístic que hi ha darrera d’aquest
acord.
- En relació al cicle de conferències Parlem de Música:




Acollir les diverses sessions a l’Auditori Eduard Toldrà, de mutu acord
entre l’ENTITAT i la regidoria de Cultura.



Assumir els costos del personal tècnic i de portes i sala necessari per les
diferents xerrades a l’Auditori Eduard Toldrà, en el marc de la programació
estable.



Difondre l’activitat a través dels mitjans de difusió propis.

- En relació a altres propostes de cambra:


El programador de l’Auditori Eduard Toldrà rebrà i valorarà les propostes
de cambra que l’Associació Musical Eduard Toldrà proposi.



En el cas que incorporem alguna d’aquestes propostes a la programació
estable, assumir els costos del personal tècnic i de portes i sala
necessaris.



Difondre l’activitat a través dels mitjans de difusió propis.
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Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis i
condicions generals establertes per aquest Ajuntament, suport en el muntatge
d’infraestructures.
 Per part de l’ENTITAT
-

L’Associació Musical Eduard Toldrà es compromet a elaborar i mantenir un
projecte anual de treball que contempli:


La realització de 5 produccions de la Camerata Eduard Toldrà que
s’estrenaran a l’Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú, en el marc
de la programació estable; en dues temporades: febrer-juny i setembregener.



Fer propostes de cambra de petit format per ser valorades i que
s’exhibirant a l’Auditori Eduard Toldrà, de Vilanova i la Geltrú, coordinades
amb la programació estable de música de la ciutat; en les temporades:
febrer-juny i octubre-gener.



Activitats que contribueixin a establir lligams amb el teixit social de
Vilanova i la Geltrú (escoles, entitats, estudiants de música, corals, públic
familiar, altres públics, ...) i la Camerata Eduard Toldrà.



Accions per millorar la promoció de la Camerata Eduard Toldrà, i per tant
de la ciutat, més enllà de la nostra comarca.



L’Associació Musical Eduard Toldrà es farà càrrec de la programació del
cicle de conferències Parlem de música... ... de mutu acord amb la
regidoria de Cultura i donarà tota la informació necessària per a la
promoció del cicle, amb els terminis establerts, a la Regidoria de Cultura.



L’Associació Musical Eduard Toldrà dissenyarà una pàgina web
d’informació de les activitats de la Camerata Eduard Toldrà i es compromet
a mantenir-la rigorosament al dia per a difondre les seves propostes i
repertoris. Incorporant el logotip de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
com a suport.



L’Associació Musical Eduard Toldrà es compromet a fer una tasca
divulgativa de la música. En aquest sentit prepararà unes actuacions
explicatives en relació als diferents repertoris que oferirà de manera que
el públic tingui una informació addicional que pugui ajudar-lo a comprendre
millor el concert programat.



L’Associació Musical “Eduard Toldrà” es compromet a facilitar a
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el material necessari per a que es
pugui fer la deguda promoció de les produccions en el moment d’establir
els acords corresponents a la revisió anual de l’acord.
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- Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració.
- Posar el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
per desenvolupar actes culturals (xerrades, exposicions...), sempre sota l’acord
previ amb l’entitat i previst amb suficient antelació.
-

Que la quantia de l’aportació efectuada per l’ajuntament no superi el cost total
dels projectes desenvolupats per l’entitat.

- Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció
-

Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat,
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

-

Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’Ajuntament, amb el seu
logotip seguint el seu llibre d’estil.

Vigència:
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de
desembre d’aquell mateix any, essent susceptible de pròrroga o renovació per acord
exprés dels òrgans competents d’ambdues parts.
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, la signatura del present conveni.
CINQUÈ.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de
trenta-cinc mil euros (35.000,00€), amb càrrec a la partida pressupostària
31.3341.48904 de Subvenció Associació Musical Eduard Toldrà.
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”.
23.

APROVAR L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA A LES
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A L’ENTITAT
ASSOCIACIÓ
CINECLUB SALA 1 DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 486/2018/eSUB.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat CINECLUB Sala 1 el qual
s’adjunta i figura com annex al present acord..
SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 14
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern
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a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls a l’activitat econòmica.
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les
dades

Descripció:
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT
ASSOCIACIÓ CINECLUB SALA1.
Data:
de 28

d’agost de 2018

Signataris:
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
Objecte:
La col·laboració entre l’ENTITAT i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per establir els
acords pel que fa al desenvolupament de projectes socioculturals adreçats a la ciutat.
Drets i Obligacions:
 Per part de l’Ajuntament
-

Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat
subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de
1.000 €.

-

Difondre la programació estable de cinema organitzada per l’entitat, en els
mitjans comunicatius de l’Ajuntament.

-

Aportació del personal tècnic i de sala necessaris per a l'execució de la
Programació estable anual cinema, la Mostra de Curts Vilanovins, l’acte
solidari Cap Joguina sense Nen i la Màscara d'Or que l'entitat realitza al Teatre
Principal de Vilanova i la Geltrú. La despesa del personal tècnic i de sala
necessaris són assumides per l’Ajuntament.

-

Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis
i condicions generals establertes per aquest Ajuntament, suport en el
muntatge d’infraestructures.
 Per part de la ENTITAT
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-

Difondre les arts audiovisuals a Vilanova i la Geltrú, mitjançant pel·lícules en
Versió Original, d'autor i fora del circuit purament comercial. Així com
promoure el cinema en català, el cinema professional no comercial amb
participació d'autors, directors o actors de Vilanova i la Geltrú o comarca i
promoure el cinema en espanyol, també fora de circuits comercials. Pretén
arribar a tota la població amb una programació setmanal i diferents
esdeveniments durant l' any.

-

Organitzar cine fòrums i activitats d’oci amb fonaments artístics i culturals.

-

Difondre la cultura cinematogràfica vilanovina i activitats per promoure la
creació i la participació ciutadana de material audiovisual.

-

Col·laborar amb festivals nacionals i internacionals de renom.

-

Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels
i les membres de l’associació.

-

Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat,
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

-

Col·laborar amb d’altres entitats culturals locals per dur a terme projectes
relacionats amb el món audiovisual

-

L’elecció de la programació i la gestió de les pel·lícules físiques.

-

CINECLUB SALA1 es responsabilitzarà que les pel·lícules arribin amb
antelació suficient a la seva projecció (com a màxim 24 hores abans), al Teatre
Principal, per tal de poder realitzar les proves tècniques de visionat
necessàries.

-

Cobrar als assistents una entrada, beneficiant-se de guanys d'aquest
taquillatge. Oferirà quotes mensuals i descomptes als seus socis.

-

Nomenar un únic responsable i persona de contacte amb l'Ajuntament.

-

Facilitar promocions, previ acord amb l'Ajuntament i en el cas que sigui
necessari, al públic de l'equipament.

-

Pagar els drets d'autor, d'exhibició i el transport de les pel·lícules.

-

Complir amb la normativa d’ús del Teatre Principal en l’organització dels seus
actes, és a dir vetllar pel bon ús d’aquestes instal·lacions i per la integritat dels
seus espectadors.

-

Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració.

-

Que la quantia de l’aportació efectuada per l’ajuntament no superi el cost total
dels projectes desenvolupats per l’entitat.
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-

Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció.

-

Fer constar de forma específica, en tota la seva difusió, la col·laboració de
l’Ajuntament, amb el text següent: “amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú” conjuntament amb el seu logotip i el del Teatre Principal, seguint el
llibre d’estil.

-

Informar a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, en concret, a la regidoria de
Cultura de totes les activitats que organitza amb la intenció de col·laborar en
l’agenda cultural de la ciutat.

-

Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat.

-

Tenir arxivats i a disposició de l’Ajuntament, tots els documents originals
justificatius de les obligacions referides.

-

Procurar que la seva activitat sociocultural sigui d’integració en el barri en què
està establerta.

-

Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels
membres de l’associació.

-

Aquelles entitats amb seu pròpia, la posaran a disposició dels col·lectius,
entitats o persones que ho necessitin, sempre i quan ambdues parts arribin a
acords d’utilització. Posaran, a la vegada, el local social de l’entitat a disposició
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per desenvolupar actes culturals,
sempre sota acord previ i previst amb suficient antelació. La regidoria de
Cultura subvenciona l’Impost de Béns Immobles (IBI) per l’any 2016, a
aquelles entitats d’interès social.

Vigència:
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de
desembre d’aquell mateix any, essent susceptible de pròrroga o renovació per acord
exprés dels òrgans competents d’ambdues parts.
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, la signatura del present conveni.
CINQUÈ.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de mil
euros (1.000,00€), amb càrrec a la partida pressupostària 31.3341.48910 de Subvenció
Cineclub Sala1.
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”.

23

PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
24.

APROVAR EL CONVENI INTER-ADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN MATÈRIA D’ACTIVITATS
CÍVIQUES I COMUNITÀRIES. NÚM. EXP. 799/2018/eAJT

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
“PRIMER: Aprovar el conveni inter-administratiu de col·laboració entre el Departament
de treball, afers socials i famílies i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en matèria
d’activitats cíviques i comunitàries, que s’adjunta com annex I
SEGON. Publicar aquest conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al
web, al Registre de Convenis de cooperació i col·laboració de la Generalitat i al portal
de Transparència.
TERCER. Aprovar la fitxa del conveni que s’adjunta com annex II
QUART.-Notificar aquest acord a l’interessat/ada.”.
25.

INSCRIURE AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS L’ASSOCIACIÓ LA
CAUSA DELS NENS I ADOLESCENTS (ACOLLIDA I ESCOLTA DELS
INFANTS, ADOLESCENTS I ELS SEUS FAMILIARS, EN ESPAIS PÚBLICS O
CENTES SOCIALS). NÚM. EXP. 227/2018/ePAR.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats de Vilanova i la Geltrú l’ASSOCIACIÓ

LA CAUSA DELS NENS I ADOLESCENTS amb el número 541.

Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”.
26.

INSCRIURE AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS
L’ASSOCIACIÓ
MULASSERA DE VILANOVA I LA GELTRÚ (PROMOCIÓ CULTURAL DEL
BESTIARI FESTIU POPULAR, INCIDINT ESPECIALMENT A LA FIGURA DE LA
MULASSA) NÚM. EXP. 228/2018/ePAR.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats de Vilanova i la Geltrú l’ASSOCIACIÓ
MULASSERA DE VILANOVA I LA GELTRÚ amb el número 542.
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”.
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TERRITORI I ESPAI URBÀ
MOBILITAT
27. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU “PROJECTE
CONSTRUCTIU D’UN CARRIL SEGREGAT PER A VIANANTS I BICICLETES A
LA CARRETERA BV-2115, ENTRE LA RONDA IBÈRICA I EL CÀMPING
VILANOVA PARK”, QUE CONTÉ L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT,
REDACTAT PER L’EMPRESA INGENIERÍA I CONSTRUCCIONES CATALONIA,
S.L., GRÀCIES A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER PART DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. NÚM. EXP. 000707/2018-SVI.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu “Projecte constructiu d’un
carril segregat per a vianants i bicicletes a la carretera BV-2115, entre la Ronda Ibèrica
i el càmping Vilanova Park”, que conté l’Estudi de Seguretat i Salut, redactat per
l’empresa Ingeniería i Construcciones Catalonia, S.L., gràcies a l’atorgament d’una
subvenció per part de la Diputació de Barcelona. Aquest projecte te un pressupost
d’execució material de 836.845,11€, al qual, afegint les despeses financeres, el benefici
industrial, i l’IVA tenim un pressupost d’execució per contracte de 1.204.973,27€. El
pressupost per al coneixement de l’administració, afegint els costos de les expropiacions
i control de qualitat, ascendeix a la quantitat de 1.272.730,92€. En el cas que no es
presenti cap reclamació o al·legació s’entendrà aprovat definitivament.
SEGON.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta
dies, durant el qual es podrà examinar i formular al·legacions, al BOP, DOGC i al tauler
d’edictes de la Corporació.
TERCER. Notificar aquest acord a les persones directament afectades per la relació i
valoració dels bens i drets a expropiar.
QUART.- Requerir els informes preceptius de l’Agència Catalana de l’aigua, del Servei
territorial de carreteres de la Generalitat de Catalunya i de Diputació de Barcelona.
CINQUÊ.- Fer constar que l’aprovació del projecte comporta la declaració d’utilitat
pública o interès social i la necessitat d’ocupació dels bens i drets objecte d’ expropiació
forçosa.
SISÉ.- Aquest acord s’haurà de ratificar a la propera sessió plenària de l’Ajuntament.”.
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Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
SECRETARIA GENERAL
28.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. DESESTIMAR EL
RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE DATA
05/06/2018 A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER INFRACCIÓ DE
L’ARTICLE 27, PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA EN
DATA 05/05/2017. NÚM. EXP. 000060/2018-UES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
PRIMER: DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per la persona titular del DNI
XXXXXX, per haver passat el termini establert per la Llei aplicable.
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
29.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 2.252 € PER
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER
TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I LA SEVA CONDUCCIÓ
PER LA VIA PÚBLICA SENSE MORRIÓ I DESLLIGAT, EN DATA 16/10/2016.
NÚM. EXP. 000714/2017-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de mil cinc
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre
tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set cents
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal sobre
tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
En conseqüència, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la
quantitat de dos mil dos cents cinquanta-dos euros (2.252 €).
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament,
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
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QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
30.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 2.252 € PER
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER
TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I LA SEVA CONDUCCIÓ
PER LA VIA PÚBLICA SENSE MORRIÓ EN DATA 21/052017. NÚM. EXP.
000121/2018-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de mil cinc
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre la
tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set cents
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal sobre
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
Per tant, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de dos mil
dos cents cinquanta-dos euros (2.252 €).
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament,
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
31.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL NIE XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 2.252 € PER
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER
TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I LA SEVA CONDUCCIÓ
PER LA VIA PÚBLICA DESLLIGAT EN DATA 27/05/2017. NÚM. EXP.
000122/2018-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXXXX la sanció de multa de dos mil
dos cents cinquanta-dos euros (2.252 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança
Municipal sobre tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
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SEGON. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXXXX la sanció de multa de mil cent
vint-i-cinc euros (1.125 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal sobre
tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
En conseqüència, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la
quantitat de tres mil tres cents setanta-set euros (3.377 €).
TERCER: REQUERIR la persona titular del NIE XXXXXX, perquè faci efectiu el
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament,
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
32.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL NIE XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 2.252 € PER
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER
TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I LA SEVA CONDUCCIÓ
PER LA VIA PÚBLICA SENSE MORRIÓ EN DATA 31/07/2017. NÚM. EXP.
000149/2018-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXXXX la sanció de multa de mil cinc
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre la
tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXXXX la sanció de multa de set cents
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal sobre
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
Per tant, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de dos mil
dos cents cinquanta-dos euros (2.252 €).
TERCER: REQUERIR la persona titular del NIE XXXXXX, perquè faci efectiu el
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament,
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
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33.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 751 € PER
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 31.3 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER
CONDUCCIÓ D’UN GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I MORRIÓ PER LA
VIA PÚBLICA EN DATA 26/02/2018, I ESTIMAR PARCIALMENT LES
AL·LEGACIONS PER HAVER TRAMITAT LA LLICÈNCIA DE TINENÇA DE
GOS POTENCIALMENT PERILLÓS SEGONS LI VA REQUERIR EL
DEPARTAMENT DE MEDIA AMBIENT.. NÚM. EXP. 000164/2018-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER: ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades per la persona titular del
DNI XXXXXX, per haver tramitat la llicència de tinença de gos potencialment perillós
segons li va requerir el Departament de Medi Ambient.
SEGON: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set cents
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal sobre
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament,
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
34.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 2.252 € PER
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 31.4 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER
TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I NO TENIR LES
INSTAL·LACIONS QUE ALBERGUEN EL GOS ADEQUADES DATA
02/09/2017. NÚM. EXP. 000196/2018-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de mil cinc
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre la
tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set cents
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.4 de l’Ordenança Municipal sobre
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
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Per tant, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de dos
mil dos cents cinquanta-dos euros (2.252 €).
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament,
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
35. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 2.252 € PER
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER
TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I LA SEVA CONDUCCIÓ PER
LA VIA PÚBLICA AMB UNA CORRETJA EXTENSIBLE, EN DATA 12/09/2017.
NÚM. EXP. 000197/2018-UES
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de mil cinc
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre la
tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set cents
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal sobre
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
Per tant, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de dos
mil dos cents cinquanta-dos euros (2.252 €).
TERCER: REQUERIR , perquè faci efectiu el pagament de la sanció imposada. A
aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les condicions i terminis
per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
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36.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 2.252 € PER
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER
TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I LA SEVA CONDUCCIÓ
PER LA VIA PÚBLICA SENSE MORRIÓ EN DATA 27/09/2017. NÚM. EXP.
000198/2018-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de mil cinc
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre la
tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set cents
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal sobre
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
Per tant, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de dos
mil dos cents cinquanta-dos euros (2.252 €).
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament,
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
37.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 751 € PER
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 16.1 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER NO
ATENDRE REQUERIMENT EL REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI
AMBIENT NOTIFICAT DE DATA 31/10/2018 , I ESTIMAR PARCIALMENT LES
AL·LEGACIONS PER HAVER TRAMITAT LA LLICÈNCIA DE TINENÇA DE
GOS POTENCIALMENT PERILLÓS . NÚM. EXP. 000214/2018-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER: ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades per la persona titular del
DNI XXXXXX en el que es refereix a la infracció establerta a l’article 27 de l’Ordenança
Municipal sobre la tinença d’animals, per disposar la part responsable de la
documentació requerida.
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SEGON: ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador en el que es refereix a la
infracció establerta a l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals
TERCER: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX, la sanció de set cents
cinquanta-un euros (751 €) per la infracció establerta a l’article 16.1 de l’Ordenança
Municipal sobre la tinença d’animals.
QUART: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament,
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a la l responsable, fent-li saber els recursos
que l’assisteixen.”.
38.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 2.252€ PER
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27 I 16.1 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER
TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I NO ATENDRE EL
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, EN DATA
27/10/2017. NÚM. EXP. 000216/2018-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de mil
cinc cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança
Municipal sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
Per tant, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de
dos mil dos cents cinquanta-dos euros (2.252 €).
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament,
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
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39.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 2.252€ PER
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27 I 16.1 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER
TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I NO ATENDRE EL
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, EN DATA
16/02/2018. NÜM. EXP. 000217/2018-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de mil cinc
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre la
tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
SEGON: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set cents
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança Municipal sobre
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
Per tant, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de dos
mil dos cents cinquanta-dos euros (2.252 €).
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament,
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
40.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL NIE XXXXXX, LA SANCIÓ DE MULTA DE 1.501 €
PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27, PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS
SENSE LLICÈNCIA, EN DATA 17/01/2016. NÚM. EXP. 000237/2018-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXXXX la sanció de multa de mil cinc
cents un euros (1.501 €), per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre la
tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
SEGON: REQUERIR la persona titular del NIE XXXXXX, perquè faci efectiu el
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament,
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
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TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
41.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 1.501 € PER
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27, PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE
LLICÈNCIA, EN DATA 02/02/2017. NÚM. EXP. 000240/2018-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de mil
cinc cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal de
tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament,
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.31 hores, de la que
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari.

Neus Lloveras Massana

Marcel·lí Pons Duat
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