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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 26 DE 
SETEMBRE DE 2017 

 
Acta núm. 34 
 
Assistents: 
 

NEUS LLOVERAS I MASSANA 
         JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 

GLÒRIA GARCIA PRIETO 
GERARD LLOBET I SÁNCHEZ    

 JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
                         
              

SECRETARI GENERAL 
MARCEL·LÍ PONS DUAT 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 

 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació), la 
Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia) i la Sra. ROSA LUCAS BIZARRO 
(Secretaria) 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: 
 
 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 
SECRETARIA GENERAL 
 

1. FE PÚBLICA I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2017. 

 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta Govern Local de data 19 de setembre 
de 2017. 
 

2. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ SI ESCAU, DE LA COMPAREIXENÇA I 
DESIGNA LLETRADA AL PROCEDIMENT NÚM. 150/2017-G QUE TRAMITA 
EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 16 DE BARCELONA.  
AUTO CIBELES, SCM. NÚM. EXP. 116/2017-SEC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
Primer. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment abreujat 
150/2017-G, interposat per AUTO CIBELES, SCM, per quantia de 364,65€. 
 
Segon. Designar a la lletrada Sra. Dolors Moyano Campaña per a que assumeixi la 
representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en l’esmentat procés. Aquesta 
representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o impugnacions que contra la 
resolució d’aquest procediment se’n puguin interposar. 
 
Tercer. Ratificar l’escriptura de poder per a plets atorgada davant del Notari Sr. Eduardo 
Hernández Compta, el dia 9 d’abril de 2015, amb el número 384 del seu protocol. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a la lletrada designada a l’acord Segon i Tercer 
anterior, així com al Cap de la Unitat d’Expedients Sancionadors als efectes que prestin 
l’assessorament necessari i preparin l’expedient administratiu i la documentació 
pertinent per a la correcta defensa jurídica de la lletrada designada.”. 
 
 

3. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA DE 
MINUSVÀLID, EN DATA 24/03/2017. NÚM. EXP. 000230/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER.  IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX 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 XXXX, 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.”. 
 

4. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA 
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 
02/04/2017. NÚM. EXP. 000245/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD: 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX 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 XXXX, 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.”. 
 
 

5. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX, PER ÚS FRAUDULENT D’UNA TARGETA 
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 
25/03/2017. NÚM. EXP. 000228/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX 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 XXXX, 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.”. 
 

 
6. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX, PER SATISFER LES NECESSITATS 
FISIOLÒGIQUES A LA VIA PÚBLICA, EN DATA 29/04/2017. NÚM. EXP. 
000315/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de dos-cents 
vint-i cinc euros (225 €) per infracció de l’article  45 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, 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.”. 
 
 

7. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX, PER ACTITUD VANDÀLICA I DETERIORAMENT 
DE L’ESPAI URBÀ, EN DATA 18/03/2017. NÚM. EXP. 000263/2017-UES.   

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de quatre-
cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 65.c) de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, 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.·. 
 
 

8. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX, TITULAR DE L’ESTABLIMENT SANDERSON, PER 
DEIXAR CARTRONS FORA DE L’HORARI ESTABLERT I DESBORDANT LA 
VIA PÚBLICA ALS CONTENIDORS DEL C. LLIBERTAT, 53, 3N,  DATA 
23/03/2017. NÚM. .EXP. 000222/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
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“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de dos-cents 
vint-i-cinc euros (225 €) per infracció de l’article 25.1 i 2 de l’Ordenança de Mesures per 
a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, 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.”. 

 
 

9. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX, PER SATISFER LES SEVES NECESSITATS 
FISIOLÒGIQUES A LA VIA PÚBLICA, EN DATA 15/05/2017. NÚM. EXP. 
000314/2017-UES.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, 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.”. 

 
 

10. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA SOCIETAT 
AMB CIF B6410432-6, PER VENDA O SUBMINISTRAMENT BEGUDES 
ALCOHÒLIQUES A MENORS DE 18 ANYS, EN DATA 10/06/2017. NÚM. EXP. 
000179/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER.- Imposar a la societat titular del CIF B6410432-6, titular del local activitat 
anomenat ANCORA BADULAKE, situat al carrer C. Àncora, 20, una sanció mil euros 
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(1.000 €), com a responsable de la infracció tipificada a l’article 17 de la llei 20/1985, de 
25 de juliol, modificat per la Llei 1/2002, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució a la part interessada, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
 

11. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX, PER L’INCOMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ 
D’INSCRIURE AL SEU GOS AL REGISTRE CENSAL DEL MUNICIPI, I NO 
EVITAR-NE LA FUGIDA DE L’ANIMAL PER LA VIA PÚBLICA, EN DATA 
14/02/2017. NÚM. EXP. 000256/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de tres-cents 
euros (300 €) per infracció de l’article 50.1 de l’Ordenança Municipal de Tinença 
d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de set-cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 11.3 de l’Ordenança Municipal de 
Tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
L’import total de les sancions ascendeix a la quantitat de mil cinquanta-un euros 
(1.051 €). 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, 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.”. 
 
 

12. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL NIE XXXX, PER NO ATENDRE EL REQUERIMENT PERQUÈ 
RETIRÉS L’AMUNTEGAMENT DE MOBILIARI DE L’ESTABLIMENT 
DETECTAT EN DATA 14/10/2016. NÚM. EXP. 000312/2017-UES.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXX la sanció de multa de mil cent 
euros (1.100 €) per infracció de l’article 29.2 de l’Ordenança reguladora de l’ocupació de 
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la via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de restauració, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del NIE XXXX, 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.”. 
 

13. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA 
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 
04/03/2017. NÚM. EXP. 000133/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX 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 XXXX , 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 D’EXPEDIENTS SANCIONADORS APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX,  PER SATISFER LES NECESSITATS 
FISIOLÒGIQUES A LA VIA PÚBLICA, EN DATA 19/03/2017. REF. EXP. 
000192/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de tres-cents euros 
(300 €) per infracció de l’article 45 de l’ordenança municipal de Mesures per fomentar el 
Civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI XXXX per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
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alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
 

15. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX,  PER ACTES VANDÀLICS A LA VIA 
PÚBLICA, EN DATA 23/02/2017. NÚM. EXP. 000177/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de sis-cents euros amb 
un cèntim (600,01 €) per infracció de l’article 65.d) de l’ordenança municipal de Mesures 
per fomentar el Civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI XXXX per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 

16. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX, PER SATISFER LES NECESSITATS 
FISIOLÒGIQUES A LA VIA PÚBLICA, EN DATA 15/04/2017. NÚM. EXP. 
000273/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, 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.”. 
 
 

17. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AL 
MENOR TITULAR DEL DNI XXXX, REPRESENTAT PER  LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX,  PER FER FOC A LA RONDA EUROPA, 50 I AL 
PARC DEL C. INDÚSTRIA, EN DATA 05/11/2016. NÚM. EXP. 000058/2017-
UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX, la sanció de sis-cents euros 
amb un cèntim (600,01 €) per infracció de l’article 65.d) de l’ordenança municipal de 
Mesures per fomentar el Civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI XXXX, per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
 

18. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX,  PER ACTES VANDÀLICS A LA VIA 
PÚBLICA, EN DATA 23/02/2017. NÚM. EXP. 000162/2017-UES. 

 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de sis-cents euros 
amb un cèntim (600,01 €) per infracció de l’article 65.d) de l’ordenança municipal de 
Mesures per fomentar el Civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI XXXX per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
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QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
 

19. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AL 
MENOR TITULAR DEL DNI XXXX, REPRESENTAT PER LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX,  PER PINTAR GRAFFITIS A LA VIA PÚBLICA, EN 
DATA 14/01/2017. NÚM. EXP. 000155/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR al menor titular del DNI XXXX la sanció de tres-cents euros              
(300 €) per infracció de l’article 20.2 de l’ordenança municipal de Mesures per fomentar 
el Civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada al 
menor titular del DNI XXXX per haver-ne realitzat la part infractora la mesura alternativa 
en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció econòmica 
imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
 
 

20. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AL 
MENOR TITULAR DEL DNI XXXX, REPRESENTAT PER LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX,  PER PINTAR GRAFFITIS A LA VIA PÚBLICA, EN 
DATA 14/01/2017. REF. EXP. 000104/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. IMPOSAR al menor titular del DNI XXXX la sanció de sis-cents euros amb un 
cèntim (600,01 €) per infracció de l’article 20.3 de l’ordenança municipal de Mesures per 
fomentar el Civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada al 
menor titular del DNI XXXX per haver-ne realitzat la part infractora la mesura alternativa 
en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció econòmica 
imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
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QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 

21. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA DE 
MINUSVÀLID, EN DATA 22/04/2017. NÚM. EXP. 000278/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR al menor titular del DNI XXXX la sanció de sis-cents euros amb un 
cèntim (600,01 €) per infracció de l’article 20.3 de l’ordenança municipal de Mesures per 
fomentar el Civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada al 
menor titular del DNI XXXX per haver-ne realitzat la part infractora la mesura alternativa 
en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció econòmica 
imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
 

22. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA SOCIETAT 
TITULAR DEL CIF B-93167989, PER COL·LOCACIÓ DE PROPAGANDA I 
CARTELLS A ZONES NO AUTORITZADES DE LA CIUTAT, DETECTADA EN 
DATA 12/12/2016. REF. EXP. 000125/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. IMPOSAR a la Sociedad titular del CIF B-93167989 la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 20.2 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú.  
 
SEGON. REQUERIR la Sociedad titular del CIF B-93167989, 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 a la responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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23. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
AMB DNI XXXX PER DIPOSITAR UNA BOSSA D’ESCOMBRARIES DINS 
D’UNA PAPERERA UBICADA AL C. DE SANT ONOFRE AMB C. DE LEPANT, 
DETECTADA EN DATA 10/03/2017. NÚM. EXP. 000165/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, 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.”. 
 

 
24. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX, PER CAUSAR MOLÈSTIES ALS VEÏNS COM A 
CONSEQÜÈNCIA DEL XIVARRI PROVOCAT PER UNA FESTA, EN DATA 
16/03/2017. NÚM. EXP. 000171/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 73.2 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, 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.”. 
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25. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL NIE XXXX, TITULAR DEL LOCAL ACTIVITAT “BAR MEDIEVO”, 
SITUAT AL C. JOAN LLAVERIAS, 9, PER INCOMPLIMENT AMB L’HORARI 
MÀXIM DE TANCAMENT DE L’ACTIVITAT. NÚM. EXP. 000185/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXX, titular del local activitat 
anomenat “BAR MEDIEVO”, situat al carrer JOAN LLAVERIAS, 9, una sanció de deu mil 
un euros (10.001 €), com a responsable de la infracció tipificada a l’article 48. j) de la 
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives. 
  
SEGON. Notificar a l’imputat la present proposta de resolució fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen.”. 
 
26. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA SOCIETAT 
TITULAR DEL CIF A4198017-8, PER REALITZAR OBRES SENSE TENIR LA 
LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PERTINENT, EN DATA 
01/02/2017. NÚM. EXP. 000131/2017-UES.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
2PRIMER. PRIMER. IMPOSAR a la societat titular del CIF A4198017 la sanció de multa 
de cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 71.4 de l’ordenança municipal 
sobre la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini 
públic, segons consta a l’expedient. 
 
QUART. REQUERIR la societat titular del CIF A4198017, 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.”. 
 
27. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU,                         

DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A                            
LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, PER MOLÈSTIES CAUSADES                   
ALS VEÏNS PELS LLADRUCS DEL SEU GOS, EN DATA 16/02/2017.                                                 
NÚM. EXP. 000130/2017-UES. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de dos-cents 
vint-i-cinc euros (225 €) per infracció de l’article 73.3 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, 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.”. 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
INTERVENCIÓ 
 
28. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES DE 

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚMERO F/2017/25. EXP. NÚM. 
34/2017/eINT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2017/25.  
  
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2017/25. 
  
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
 
NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS 
 
29. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR 

DE BAIXA DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ A L’ENTITAT CORAL ALBADA DE CAN PAHISSA. 
NÚM. EXP. 322/2016-PAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“ PRIMER. Donar de baixa del Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i 
la Geltrú El Grup Coral l’Albada Can Pahissa. 
 
SEGON.  Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”. 
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30. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR 

DE BAIXA DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ CIUTADANS 
DEFENSORS DEL CASC ANTIC DE VNG. NÚM. EXP. 264/2017-PAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer-  S’acorda acceptar la subvenció de QUARANTA MIL TRES-CENTS SIS 

EUROS AMB VINT CÈNTIMS (40.306,20 €) del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, per al sosteniment del finançament de l’Escola 
Municipal de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú, per al curs 
2015-2016.. 

 
Segon-  Notificar aquest acord a la Direcció General de Centres Públics del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.”. 
 
 
CONVIVÈNCIA I EQUITAT 
 
32. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 

GELTRÚ I EL CENTRE D’INFORMACIÓ PER A TREBALLADORS 
ESTRANGERS (CITE). NÚM. EXP.  29/2017/eSUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
2Primer.  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Centre 
d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) segons el text que s’adjunta. 
 

 Destinar la quantitat de 2.000 € (DOS MIL EUROS) sense que s’inclogui l’IVA atès que 
l’entitat està exempta del seu pagament, per a la seva activitat a Vilanova i la Geltrú. 

 
Aquest import anirà a càrrec de la partida número 08,3273,48201 Conveni CITE, del 
pressupost corresponent a l’any 2017. 
 
Segon. Disposar la publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de col·laboració 
i cooperació de la Generalitat dels convenis i encàrrecs de gestió i les seves 
modificacions que s’aprovin per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’acord 
amb el que estableixen els art. 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 de l’activitat econòmica. 
 
Publicar aquesta convocatòria a la “Base de Datos Nacional de Subvencions” (BDNS) 
 
Tercer. Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades. 
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Descripció: (títol del Conveni) 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CENTRE 
D’INFORMACIÓ PER A TREBALLADORS ESTRANGERS CITE 
 
Data: (data de signatura) 
 
 

Signataris: (persones jurídiques o entitats que subscriuen el conveni) 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I CENTRE D’INFORMACIÓ PER A 
TREBALLADORS ESTRANGERS (CITE) 
 
Objecte: (el motiu o raó del conveni) 
 
Col·laboració entre  el Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) i l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, per a proporcionar aquells serveis que faciliten l’estada i la inserció 
social de les persones immigrades estrangeres a Catalunya, i en general, la mobilitat de 
treballadors/es a l’àmbit europeu i de la xarxa Eures. 
 
 

Drets i Obligacions: (relació  d’acords que vinculen les parts) 
 
Per tal de portar a terme l’objecte del present conveni, el CITE adopta els següents 
compromisos: 

1) Procedir a informar, assessorar, gestionar i orientar a les persones usuàries de 
Vilanova i la Geltrú a l’oficina abans esmentada. 

 
2) Resoldre dubtes puntuals que puguin sorgir als tècnics i les tècniques municipals en 

relació amb aquest àmbit. 
 

3) Realitzar les accions formatives pertinents, en matèria d’estrangeria: dirigides a les  
entitats de la ciutat, al personal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i d’altres que 
s’estimin necessàries. 

  
4) Participar en seminaris, actes, conferències i altres esdeveniments culturals relacionats 

amb immigració. 
 

5) Facilitar anualment la memòria d’activitats de la oficina CITE de Vilanova i la Geltrú i la 
factura, així com la memòria general de CITE Catalunya. 

 
6) A fer constar el logotip de l’Ajuntament en tot el material gràfic derivat d’aquest acord.  

 
 

7) La presencia a la seu de CITE a Vilanova i la Geltrú serà de 8 hores mensuals (4 
d’atenció al públic i 4 hores de gestió.) 

 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú adopta els compromisos següents  

1) Donar el suport necessari per al bon funcionament del servei i de les activitats que 
tingui programades. 

2) Realitzar una aportació econòmica durant l’any 2017, consistent en una subvenció de 
2.000 €. Aquesta aportació es justificarà amb la presentació d’una factura i de la 
memòria al final de la durada del present conveni. 
 

Vigència: (data finalització del conveni) 
 
31 de desembre de 2017 
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Responsable de publicació:  
 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 
Quart. Autoritzar a l’alcaldessa per a la signatura de la documentació que sigui 
necessària per a la formalització d’aquest acord. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord al Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers 
(CITE).”. 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME 
 

 
33. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DELS 

ERRORS MATERIALS DETECTATS A LA LLICÈNCIA CONCEDIDA PER 
ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20/9/2016, PER A 
CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PS+PB+3PP, AL CARRER RIU 
SEGURA, 99. NÚM. EXP. 1101/2015-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  APROVAR la rectificació dels errors materials detectats en l’acord de la 
Junta de Govern Local del dia 20 de setembre de 2016, segons el qual se va concedir 
llicència per a construir un edifici plurifamiliar de PS+PB+3PP, de 4 escales, amb 24 
habitatges i aparcament, situat al carrer Riu Segura, 99 (Exp.001101/2015-OBR), 
d'acord amb la documentació presentada i amb l’informe tècnic favorable, i que són els 
següents: 
 

- A la Relació de Fets, apartat 3r. segon paràgraf, on diu “La superfície 
construïda de l’aparcament segons projecte bàsic és de 946,97 m2 [...] hauria de 
dir “La superfície construïda de l’aparcament segons projecte bàsic és de 
1.186,94 m2 [...]. 

- A la identificació de l’expedient, a l’apartat 1 de la relació de fets, i a 
l’apartat PRIMER de la part dispositiva de l’acord, on diu “[...] APARCAMENT 
DE 36 PLACES [...]” , hauria de dir “APARCAMENT DE 37 PLACES [...]. 

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
 
 
34. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DELS 

ERRORS MATERIALS DETECTATS A LA LLICÈNCIA CONCEDIDA PER 
ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20/9/2016, PER A 
CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PS+PB+3PP, A L’AVINGUDA 
TORRE DEL VALLÈS, 80. NÚM. EXP. 1103/2015-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD:   
 
“PRIMER-   APROVAR la rectificació dels errors materials detectats en l’acord de la 
Junta de Govern Local del dia 20 de setembre de 2016, segons el qual se va concedir 
llicència per a construir un edifici plurifamiliar de PS+PB+3PP, de 2 escales, amb 16 
habitatges i 24 places d’aparcament, situat a l’avinguda Torre del Vallès, 80 
(Exp.001103/2015-OBR), d'acord amb la documentació presentada i amb l’informe 
tècnic favorable, i que són els següents: 
 

- A la Relació de Fets, apartat 3r. segon paràgraf, on diu “La superfície 
construïda de l’aparcament segons projecte bàsic és de 528,21 m2 [...] hauria de 
dir “La superfície construïda de l’aparcament segons projecte bàsic és de 
762,74 m2 [...]. 

- A la part dispositiva de l’acord a l’apartat PRIMER, on diu “[...] 
APARCAMENT DE 24 PLACES (4 de grans, 16 mitjanes i 4 petites) I 13 
TRASTERS [...]” , hauria de dir “APARCAMENT DE 24 PLACES (4 de grans, 
17 mitjanes i 3 petites) I 16 TRASTERS [...]. 

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència. “. 
 
 
35. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DEIXAR EN SUSPENS LA TRAMITACIÓ DE 

LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER C. R. G., ON DEMANA LLICÈNCIA PER 
A REHABILITAR L’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP DE LA 
FINCA CAN BRUNET, POLÍGON 24, PARCEL·LA 4.  NÚM. EXP. 1173/2015-
OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER.- SUSPENDRE els terminis de tramitació de la llicència sol·licitada per                
C. R. G. per a REHABILITAR L’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP de la 
finca CAN BRUNET (Polígon 24, Parcel·la 4), fins a l’aprovació del projecte d’actuació 
específica d’acord amb les determinacions de l’article 47 i següents del Decret 64/2014 
de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, que justifiqui la possibilitat de la seva execució. 
 
D’acord amb l’article 22.1 a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la suspensió es mantindrà pel 
temps que transcorri entre la notificació de la present resolució i el seu efectiu 
compliment per l’interessat.  
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
 
36. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DENEGAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA 

PER SAREB, SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS, P.R. BANCARIA, SA, 
PER A INSTAL·LAR TANCA PUBLICITÀRIA AL CARRER ANTONI MARIA 
ALCOVER. NÚM. EXP. 725/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD:   
 
“PRIMER.- DENEGAR la llicència sol·licitada per SAREB, SDAD. GESTION ACTIVOS 
P. R. BANCARIA, SA, per a FER INSTAL·LACIÓ DE TANCA PUBLICITÀRIA, situat al 
C. ANTONI MARIA ALCOVER, d’acord amb la documentació presentada i amb 
l’informe tècnic desfavorable  que figura incorporat a l’expedient. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant.”. 

 
 
37. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DENEGAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA 

PER EXTERION MEDIA SPAIN, SA, PER A INSTAL·LAR TANCA 
PUBLICITÀRIA EN EL SOLAR, AL CARRER A. A. G. “TISNER”, 1 NÚM. EXP. 
968/2017-OBR. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER.- DENEGAR la llicència sol·licitada per EXTERION MEDIA SPAIN, SA, per a 
INSTAL·LAR TANCA PUBLICITARIA al C. AVEL·LÍ ARTIS GENER "TISNER", 1, 
d’acord amb la documentació presentada i amb l’informe tècnic desfavorable que 
figura incorporat a l’expedient. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant.”. 
 
38. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DENEGAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA 

PER EXTERION MEDIA SPAIN, SA, PER A INSTAL·LAR TANCA 
PUBLICITÀRIA A LA RONDA AMÈRICA, 126-128. NÚM. EXP. 971/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER.- DENEGAR la llicència sol·licitada per EXTERION MEDIA SPAIN, SA, per a 
INSTAL·LAR TANCA PUBLICITARIA al C. AVEL·LÍ ARTIS GENER "TISNER", 1, 
d’acord amb la documentació presentada i amb l’informe tècnic desfavorable que figura 
incorporat a l’expedient. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant.”. 
 
 
39. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES 

URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ 
D’ALCALDIA. D170926. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades 
per Decret per delegació d’Alcaldia. 
 
Llicències urbanístiques 
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1. Sol·licitud presentada per Y. H. B., per a reformar local comercial situat al carrer Sant 

Joan, 21. (987/2017) 
 
 
40. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE 

COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES 
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP170926. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de comunicacions prèvies i 
declaracions responsables presentades per l’Interessat. 
 
OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per E. F. S., per a canviar parquet i sanitaris del bany a l’habitatge 
situat al carrer Ramon Muntaner, 19A, bxs. 1a. (1038/2017) 
 
ACTIVITATS 
 
Declaració responsable d’obertura 
 
1. Declaració responsable d’obertura presentada per TPC NETGRUP, SL per instal·lar una 

consultoria empresarial a la ronda Europa, 60, 2-2. (41/17 eact) 
 
2. Declaració responsable d’obertura presentada per V2V FACTORY, SL, per instal·lar una 

consultoria tècnica a la ronda Europa, 60, 2-2. (42/17eact) 
 
3. Declaració responsable d’obertura presentada per VILANOVA TATTOO GALLERY, SL, per 

instal·lar un centre de tatuatges i pírcing al carrer de la Mercè, 5, bxs.1. (44/17 eact) 
 
4. Declaració responsable d’obertura presentada per E. R. S. per instal·lar un centre 

d’estètica al carrer de la Mercè, 6, bxs. 1. (40/17eact) 
 
5. Declaració responsable d’obertura presentada  per J. M. C. per instal·lar una autoescola al 

carrer Roger de Flor, 4 F. (45/17 eact) 
 
6. Declaració responsable d’obertura presentada per MERCADONA, SA, per a un canvi no 

substancial (redistribució de l’establiment) del carrer de la Piera, 7. (67/17eact) 
 
7. Declaració responsable d’obertura presentada per J. M. P. T. per instal·lar una oficina 

d’arquitectura al carrer de la Unió, 51. (48/17 eact) 
 

Comunicació prèvia d’obertura (Llei 16/15) 
 
1. Comunicació prèvia d’obertura presentada per  J. C. M. M. per instal·lar un bar restaurant a 

la rambla del Castell, 59.(activitat existent) (73/17 eact) 
 
2. Comunicació prèvia d’obertura presentada per l’ASSOCIACIÓ BLACK BELT BOX, per 

instal·lar una escola d’arts marcials a la ronda Ibèrica, 167, bxs.1. (79/17 eact) 
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3. Comunicació prèvia d’obertura presentada per JINCHU ZHANG per donar compliment a 
l’ordenança municipal de soroll, del bar restaurant situat al carrer de l’Aigua, 18, bxs. 
(152/16) 
 

Comunicació prèvia d’obertura per canvi de nom  
 
1. Comunicació prèvia d’obertura presentada per ALBA i NOYA ASSOCIATS, SL, per canviar 

de nom un restaurant al passeig Marítim, 66, bxs. (262/16) 
 
2. Comunicació prèvia d’obertura presentada per ESCALAREST BARNA 2009, SL, per 

canviar de nom un restaurant a la plaça Soler i Carbonell, 28, bxs. (95/17 eact) 
 
3. Comunicació prèvia d’obertura presentada per RENATO LEKAS per canviar de nom un bar 

restaurant al carrer de Josep Coroleu, 99. (105/17 eact) 
 
4. Comunicació prèvia d’obertura presentada per F. J. S. A. per canviar de nom un bar 

restaurant a la plaça Soler i Carbonell, 17. (113/17 eact) 
 

Comunicació prèvia d’obertura (LPCAA) 
 
1. Comunicació prèvia d’obertura presentada per NICOLAS, SA, per instal·lar una activitat de 

reparació de vehicles al carrer Antonio Rubio, 3B. (533/14) 
 
 
PROJECTES I OBRES 
 
41. PROJECTES I OBRES. APROVAR L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE 

MANTENIMENT DEL PAVIMENT DE LA PLAÇA DE LA VILA. NÚM. EXP. 
34/2017-PUR I 17/2017-CONT. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer.- Aprovar l’adjudicació del contracte per a la realització del “Manteniment del 
paviment de la plaça de la Vila ” de Vilanova i la Geltrú, a l’empresa FIRTEC,SAU amb  
NIF A 60493582  i domicili  a la Carretera  B-140 Km. 1,5 08210 Barberà del Vallés, 
d’acord amb la seva oferta  per import de cent quinze mil euros  115.000€  ( 95.041,32 € 
més 19.958,68 € del 21 per cent de l’IVA). 
 
Els termes del contracte seran els que es fixen a la minuta que s’adjunta com Annex 1. 
 
Segon.- Aquest import es farà efectiu  amb càrrec a la partida 50,1533,61913 
(Actuacions de manteniment de la ciutat) del pressupost vigent. 
  
Tercer.- Que aquest acord sigui notificat al contractista i se’l requereixi perquè en el 
termini de deu dies hàbils, presenti el document que acrediti haver constituït la garantia 
definitiva corresponent al 5% del pressupost del contracte, sense incloure l’impost 
sobre el valor afegit  i que puja la quantitat de 4.752 Euros.   
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Aquesta garantia es constituirà mitjançant Aval Bancari o en qualsevol altre forma legal, 
prevista per als contractes municipals o de l’Estat, a la Dipositaria d’aquest Ajuntament, 
en el termini de deu dies a comptar des de la data de notificació del present acord. 
 
Es farà constar a l’Aval que aquest tindrà validesa fins que l’administració autoritzi la 
seva cancel·lació.  
  
Es farà càrrec, així mateix, de les despeses  i impostos derivats del present contracte tal 
i com s’estableix en els Plecs de Clàusules Administratives,   despeses de formalització 
del contracte que pugen la quantitat de  259,40 €. 
 
El número de compte és el ES37 0081  0050  17  0001267035. Per a qualsevol dubte, 
pot posar-se en contacte amb la Tresoreria Municipal, al telèfon 93 814 00 00, ext. 1163 
o 1161.   
 

Quart.- També se’l requereix per a que  en el termini de deu dies hàbils pugui justificar 
estar al corrent de  les obligacions tributàries i amb la Seguretat  Social.  
 
Cinquè.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària  amb indicació a 
l’adjudicatari que haurà de comparèixer per a procedir a la formalització del contracte en 
el termini de 8 dies a partir de la recepció de la notificació. 
 
Sisè.- Designar als tècnics següents en fase d’execució de les obres: 
 
Director d’Obra i responsable del contracte al  Cap de Servei de Projectes urbanístics 
senyor Jordi Miralles i Tintoré 
Director d’execució a l’arquitecte tècnic senyor Jordi Gómez Pagès   
Coordinador de Seguretat i Salut  a l’arquitecte tècnic senyor Ton Roure Ripoll  
 
Setè.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1.”. 
 
 
42. PROJECTES I OBRES. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 A 

FAVOR DE LA UTE VORACYS-OPSA PER OBRES MANTENIMENT 
PAVIMENT PISTA D’ATLETISME MUNICIPAL. NÚM. EXP. 24/2017-PUR 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a treballs efectuats el mes 
d’agost de 2017, a favor de la UTE VORACYS-OPSA PISTA D’ATLETISME  amb NIF  
U 67057109  per les obres de “Manteniment del paviment de la pista d’atletisme 
municipal   per import de cent vint-i-nou mil sis-cents vint-i-nou euros amb deu cèntims 
129.629,10€   (107.131,49€ més 22.497,61€  del 21 per cent de l’IVA) . 
 
Segon.- Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida  50,3420,63900 (tartà 
Pista d’atletisme) del pressupost vigent.” 
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Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
 
43. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE DECLARACIÓ DE CADUCITAT D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX PER TINENÇA D’UN GOS 
CONSIDERAT COM A POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE TENIR LA 
CORRESPONENT LLICÈNCIA MUNICIPAL, EL QUAL ES TROBAVA A LA VIA 
PÚBLICA DESLLIGAT I SENSE PORTAR MORRIÓ, EN DATA 16/10/2016. 
NÚM. EXP. 301/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. Declarar la CADUCITAT i ordenar l’ARXIU de l’expedient administratiu 
sancionador incoat a la persona titular del DNI XXXX, per contravenir els articles 270 i 
31.3 de l’Ordenança municipal de tinença d’animals. 
 
SEGON. Notificar la present resolució a l’interessat, amb l’advertiment que la caducitat 
dels expedients no impedirà que se’n puguin incoar altres pels mateixos fets, 
sempre i quan aquest no hagin prescrit.”. 
 
 
44. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE DECLARACIÓ DE CADUCITAT D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX PER TINENÇA D’UN GOS 
CONSIDERAT COM A POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE TENIR LA 
CORRESPONENT LLICÈNCIA MUNICIPAL, EL QUAL ES TROBAVA A LA VIA 
PÚBLICA DESLLIGAT I SENSE PORTAR MORRIÓ, EN DATA 16/10/2016. 
NÚM. EXP. 61/2017-UES. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. Declarar la CADUCITAT i ordenar l’ARXIU de l’expedient administratiu 
sancionador incoat a la persona titular del DNI XXXX, per contravenir els articles 270i 
31.3 de l’Ordenança municipal de tinença d’animals. 
 
SEGON. Notificar la present resolució a l’interessat, amb l’advertiment que la caducitat 
dels expedients no impedirà que se’n puguin incoar altres pels mateixos fets, 
sempre i quan aquest no hagin prescrit.”. 
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45. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX, PER TINENÇA D’UN GOS CONSIDERAT COM A 
POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE TENIR LA CORRESPONENT 
LLICÈNCIA I SENSE TENIR SENYALITZADES LES INSTAL·LACIONS QUE 
L’ALBERGUEN, EN DATA 02/10/2016. NÚM. EXP. 000108/2017-UES. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX 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 XXXX la sanció de multa de mil cinc-
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 31.4 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total, per tant, ascendeix a la quantitat de tres mil dos euros 
(3.002 €). 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, 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.”. 
 
 
46. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX, PER TINENÇA DE DUES GOSSES DE RAÇA 
CONSIDERADA COM A POTENCIALMENT PERILLOSA SENSE TENIR LA 
CORRESPONENT LLICÈNCIA, EN DATA 19/12/2016. NÚM. EXP. 000210/2017-
UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de tres mil 
dos euros (3.002 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal de la tinença 
d’animals, segons consta a l’expedient.  
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, 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. 
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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 a la responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
 
47. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE DECLARACIÓ DE CADUCITAT D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, PER INCOMPLIMENT DEL 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT D’UN CERTIFICAT 
VETERINARI OFICIAL DE LA VALORACIÓ SANITÀRIA I DE LA 
POTENCIALITAT DE PERILLOSITAT DEL CARÀCTER D’UNA GOSSA 
PROPIETAT DE LA  PERSONA TITULAR DEL DNI 47837700-T, EN DATA 
08/02/2017. NÚM. EXP. 121/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. Declarar la CADUCITAT i ordenar l’ARXIU de l’expedient administratiu 
sancionador incoat a la persona titular del DNI XXXX, per contravenir l’article 16 de 
l’Ordenança municipal de tinença d’animals. 
 
SEGON. Notificar la present resolució a l’interessat, amb l’advertiment que la caducitat 
dels expedients no impedirà que se’n puguin incoar altres pels mateixos fets, 
sempre i quan aquest no hagin prescrit.”. 
 
 
48. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE DECLARACIÓ DE CADUCITAT D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, PER INCOMPLIMENT DEL 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, RELATIU A 
L’OBLIGACIÓ D’EVITAR MOLÈSTIES AL VEÏNAT PER L’EXISTÈNCIA D‘UN 
GOS AL SEU DOMICILI, PEL QUE NO DISPOSA DE LA CORRESPONENT 
LLICÈNCIA DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOS POTENCIALMENT 
PERILLÓS, SEGONS INFORME DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE 
DATA 20/02/2017. NÚM. EXP. 000115/2017-UES. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. Declarar la CADUCITAT i ordenar l’ARXIU de l’expedient administratiu 
sancionador incoat a la persona titular del DNI XXXX, per contravenir els articles 27 i 
12.1 de l’Ordenança municipal de tinença d’animals. 
 
SEGON. Notificar la present resolució a l’interessat, amb l’advertiment que la caducitat 
dels expedients no impedirà que se’n puguin incoar altres pels mateixos fets, 
sempre i quan aquest no hagin prescrit.”. 
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49. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS, APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL NIE XXXX, PER TINENÇA I CONDUCCIÓ POTENCIALMENT 
PERILLÓS SENSE POSSEIR LA CORRESPONENT LLICÈNCIA MUNICIPAL, 
EN DATA 20/04/2017. NÚM. EXP. 000294/2017-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXX 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 NIE XXXX, 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.”. 
 
 
50. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE DECLARACIÓ DE CADUCITAT D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, PER TINENÇA D’UN GOS 
CONSIDERAT COM A POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE TENIR LA 
CORRESPONENT LLICÈNCIA MUNICIPAL, EN DATA 08/03/2017. NÚM. EXP. 
000154/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. Declarar la CADUCITAT i ordenar l’ARXIU de l’expedient administratiu 
sancionador incoat a la persona titular del DNI XXXX, per contravenir l’article 27 de 
l’Ordenança municipal de tinença d’animals. 
 
SEGON. Notificar la present resolució a l’interessat, amb l’advertiment que la caducitat 
dels expedients no impedirà que se’n puguin incoar altres pels mateixos fets, 
sempre i quan aquest no hagin prescrit.”. 
 
 
51. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE DECLARACIÓ DE CADUCITAT D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, PER TINENÇA D’UN GOS 
CONSIDERAT COM A POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE TENIR LA 
CORRESPONENT LLICÈNCIA MUNICIPAL, EN DATA 09/02/2017. NÚM. EXP. 
000151/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD: 
 
PRIMER. Declarar la CADUCITAT i ordenar l’ARXIU de l’expedient administratiu 
sancionador incoat a la persona titular del DNI XXXX- XXXX, per contravenir l’article 27 
de l’Ordenança municipal de tinença d’animals. 
 
SEGON. Notificar la present resolució a l’interessat, amb l’advertiment que la caducitat 
dels expedients no impedirà que se’n puguin incoar altres pels mateixos fets, 
sempre i quan aquest no hagin prescrit.”. 
 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents, 
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat 
amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa 
l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en que porti 
incorporat l’informe jurídic. 
 
 
 
 

URGÈNCIA 
 
NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
 
52. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA 

CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS I 
ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER L’ANY 2017. NÚM. EXP. 
000192/2017-PAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“1. Atorgar les subvencions relacionades a l’annex 1 amb càrrec a les partides 
corresponents, per fer 
front a les sol·licituds de subvenció de l’any 2017. 
 
2. Desestimar les sol·licituds relacionades a l’annex 2 per mancar algun requisit dels 
establerts o no 
arribar a la puntuació mínima exigida a la convocatòria. 
 
3. Aprovar les condicions generals que regeixen la relació entre l’ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i totes les entitats que han estat objecte de subvenció  
 
a. Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, en el programa de mesures 
alternatives d’acció educativa i/o serveis en benefici de la comunitat per aquelles 
persones sancionades des de l’Ajuntament, o bé per aquells joves i adults que els han 
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imposat penes de prestacions en benefici de la comunitat des de l’àmbit judicial. 
Aquesta col·laboració té el seu marc d’actuació en l’Acord de Ple de data 8/5/06 sobre 
“substitució del pagament de les sancions previstes als infractors de les ordenances 
municipals que afecten la convivència cívica i el rescabalament dels danys i perjudicis 
creats al patrimoni municipal per mesures educatives i/o en benefici de la comunitat” 
b. Utilitzar la llengua catalana en tota la documentació de l’entitat seguint el Reglament 
per a l’ús de 
la llengua catalana a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprovat per Ple el 19 de gener 
de 2009 que en l’article 25.1 estableix ”L’Ajuntament ha de fomentar la normalització de 
l’ús del català en la 
publicitat que faci a la via pública i en les activitats laborals, mercantils, publicitàries, 
culturals, associatives, esportives i lúdiques i de qualsevol altra mena d’àmbit 
municipal.” 
c. L’entitat, estudiarà la inclusió progressiva de productes de comerç just i solidari 
(alimentaris i no alimentaris) en tots els seus àmbits de relació, segons acord del Ple de 
l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 13 de desembre de 2004, en el qual es recull 
la voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de promoure i estimular l’ús d’aquests 
productes i incloure aquests paràmetres en tots els seus convenis de col·laboració. 
d. 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. 
 
4. Aprovar les condicions que regeixen la relació entre l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i les entitats 
dependents de l’àrea d’actuació de Cultura que han estat objecte de subvenció  
 
a. Per part de l’ajuntament 
i. 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. 
 
b. Per part de totes les entitats d’aquesta àrea d’actuació objecte de subvenció per 
l’any 2017 
i. 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. 
ii. 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. 
iii. Les entitats que usin pirotècnia, han d’adequar qualsevol de les seves activitats a les 
normes d’ús de material pirotècnic vigent i contractar una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi qualsevol incidència. 
iv. Les entitats integrades dins del Protocol de Festa Major han de vetllar pel seu 
compliment i ocupar-se del manteniment ordinari del vestuari, del material del ball, del 
bestiari o entremès i del patrimoni de la ciutat. Així com han de vetllar per la idoneïtat de 
les formacions musicals que els acompanyen i designar un cap de colla identificable que 
atengui a les indicacions de l'organització. També han de garantir la continuïtat i el relleu 
generacional en el ball. 
v. Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 
vi. Procurar que la seva activitat sociocultural sigui d’integració en el barri en què està 
establerta. 
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vii. Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels 
membres de l’associació. 
 
c. Per part de la Colla de Castellers Els Bordegassos de Vilanova: 
i. Promoció del fet casteller, tant a Vilanova i la Geltrú i comarques, com a fora d’elles. 
ii. Integració social per a tota mena de persones, sense distinció de salut, sexe, raça, 
etc. 
iii. Continuar mantenint Vilanova i la Geltrú com una plaça castellera important. 
iv. Millorar la qualitat castellera, de forma que augmenti l’interès tant de vilanovins i 
vilanovines com dels afeccionats en general per veure i participar dels castells. 
v. Mantenir una constant activitat cultural, divulgadora en els mitjans de comunicació, 
sobre notícies i activitats de caire casteller. 
vi. Efectuar campanyes divulgadores i de captació a les escoles i a altres institucions 
educatives. 
vii. Mantenir una colla pròpia de grallers per a les actuacions organitzades per la pròpia 
entitat. 
viii. Realitzar les actuacions castelleres previstes a Vilanova i la Geltrú per Sant Jordi, la 
Festa Major i el Dia de la Colla. 
ix. En el cas de la Festa Major, les actuacions i les cercaviles es negociaran amb els 
Pabordes de la Festa Major. 
x. En el cas de l’actuació de Sant Jordi, les despeses les assumirà la colla. 
xi. Col·laborar i donar suport en les activitats que es generin en la Cavalcada de Reis 
2017.  
 
d. Per part de l’Agrupació de Balls Populars 
i. Col·laborar amb els Pabordes de la Festa Major. Aquesta col·laboració es refereix a: 
ii. Coordinar segons el Protocol de la Festa Major, les cercaviles de Festa Major dels 
balls i entremesos populars de Vilanova i la Geltrú, que pertanyen a l’entitat. 
iii. Coordinar conjuntament amb els Pabordes de la Festa Major, l’exhibició dels balls 
populars a la plaça de la Vila. 
iv. Organitzar un assaig general al carrer i obert a la ciutat, de tots els balls que 
participaran en la Festa Major. 
v. Coordinar-se amb els Pabordes de la Festa Major per l’entrada d’un representant de 
cada ball durant l’ofici de Festa Major. 
vi. Assessorar el grup de Pabordes i facilitar la relació amb les formacions musicals 
necessàries per l’acompanyament dels diferents balls i entremesos durant la Festa 
Major. 
vii. Tenir cura del manteniment ordinari dels entremesos i vestuari de balls populars.  
viii. Participar en les activitats de Carnaval organitzant actes oberts a tota la ciutat 
d’acord amb la FAC (Federació d’Associacions pel Carnaval). En concret la celebració 
del Ball de Malcasats. 
ix. Organitzar en el local social de l’Agrupació activitats de caire social i cultural posant 
la sala d’exposicions a disposició dels artistes locals prèvia concertació, concerts de 
petit format prioritzant els grups novells i els de caràcter tradicional de Vilanova i la 
Geltrú i la seva comarca. 
x. Col·laborar i donar suport en les activitats que es generin en la Cavalcada de Reis 
2017. 
 
e. Per part de la Colla de Geganters 
i. Tenir cura del manteniment i reparació dels gegants de la ciutat, comunicant qualsevol 
acció en aquest sentit a la regidoria de Cultura. 
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ii. Comunicar, per escrit a la regidoria de Cultura de l’ajuntament, amb un mínim de 15 
dies d’antelació, qualsevol sortida dels gegants fora de la ciutat. Sempre que sigui 
possible, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, facilitarà el transport dels gegants de 
Vilanova i la Geltrú per a les sortides que s’organitzin. Per a les sortides dels gegants 
fora de Vilanova i la Geltrú, caldrà comptar amb el vistiplau de l’Ajuntament i contractar 
una assegurança o preveure que l’acte en el qual es participarà la tingui. 
 
iii. Col·laborar i donar suport en les activitats que es generin en la Cavalcada de Reis 
2017.  
 
f. Per part de la Colla de Falcons de Vilanova L’ajuntament de Vilanova cedeix l’ús de 
la Peixateria Vella com espai d’assaig. Sempre que l’Ajuntament li requereixi, l’entitat 
facilitarà l’ús per part 
d’altres entitats. L’entitat donarà avís a la regidoria de Cultura de qualsevol incidència al 
local i el mantindrà en perfecte estat. 
 
g. En relació al Grup de Dansa 
i. Per part de l’Ajuntament 
1. Cedir un espai a la Nau de Cultura, per desar el material, vestuari, arxiu, etc de 
l’entitat. 
 
ii. Per part del Grup de Dansa de Vilanova i la Geltrú 
1. Tenir cura del manteniment del vestuari i material, que és propietat de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i que està cedit en ús al Grup de Dansa, comunicant les 
reparacions importants a la Regidoria de Cultura. 
2. Organitzar la Nit de Dansa, actuant-hi, en el marc de la Festa Major de la ciutat. 
3. Disposar d’un registre - inventari acurat de totes les peces i vestuaris, llibres, material 
musical, partitures, instruments musicals i arxius. Es comunicarà per escrit qualsevol 
variació de l’estat de conservació del material esmentat a l’inventari. 
4. Treballar en la investigació en l’àmbit del folklore dels països catalans, l’ampliació de 
l’arxiu de balls tradicionals de la ciutat i l’ensenyament de les danses. 
 
h. Per part de l’Associació d’amics de la Biblioteca Museu Víctor-Balaguer 
i. Donar a conèixer i difondre el fons artístic i documental dipositat a la Biblioteca Museu, 
organitzant activitats culturals adreçades a tota la ciutadania. Les activitats que 
organitzin han d’estar prèviament coordinades amb la direcció del Museu Biblioteca 
Víctor Balaguer. 
ii. La Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, facilita a l’Associació d’Amics de la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer un espai a la Casa Marqués de Castrofuerte, quan sigui dins de 
l’horari habitual d’oficina utilitzaran un despatx, i en el cas que les reunions de junta es 
realitzin fora de l’horari habitual de l’equipament podran utilitzar la Sala Polivalent i 
caldrà que un membre de la junta de l’entitat es faci responsable de les claus i el codi 
d’accés de l’esmentada Sala. 
iii. Aquesta cessió té un caràcter prorrogable anual, sempre que els pactes acordats 
l’any anterior hagin estat respectats per l’entitat o que l’acord no sigui denunciat per 
qualsevulla de les dues parts. 
 
i. Per part del Foment Vilanoví 
i. Posar a disposició el local social de l’entitat a disposició de l’ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, per desenvolupar actes culturals, sempre sota acord previ, previst amb 
suficient antelació i sense contraprestació econòmica. 
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5. Aprovar les condicions que regeixen la relació entre l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i les entitats dependents de l’àrea d’actuació d’Educació que han estat objecte 
de subvenció 
 
a. En relació a l’Associació Elna, Eduquem la nostra autoestima 
i. La subvenció 2017 per import de 1.223,31€ pel projecte Autoestima, empatia i 
apoderament resta condicionada a que l’entitat presenti la seva justificació en les 
condicions establertes a l’apartat 8.2 de la Convocatòria de subvencions destinades a 
entitats i associacions de Vilanova i la Geltrú per l’any 2017 i publicades al BOP de 14 
de juny de 2017, sense possibilitat d’obtenir-ne cap bestreta. 
 
6. Aprovar les condicions que regeixen la relació entre l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i les entitats 
dependents de l’àrea d’actuació de Joventut que han estat objecte de subvenció 
 
a. Per part d’Associació Festuc l’import de la subvenció es destinarà a la Programació 
anual d’actes 
juvenils i culturals de l’entitat. 
 
b. Per part de La Unió Vilanovina, l’Acord i el Coro l’import de la subvenció es 
destinarà al projecte “Activitat cultural i juvenil de la Unió 2017”. 
 
c. Per part de Cineclub Sala 1 l’import de la subvenció es destinarà al projecte 
“Concurs de curtmetratges “El Rotllo d’en Roig”. 
 
d. Per part de l’Associació Juvenil i Cultural Organització Zero l’import de la 
subvenció es destinarà al projecte “Pintades i Tallers”. 
 
e. Per part de la Migranya Associació Joves Vilanovins l’import de la subvenció es 
destinarà a la programació anual d’actes juvenils i culturals de l’entitat. 
 
f. Per part de l’Associació Cultural Nowa Reggae l’import total de la subvenció es 
destinarà als 
projectes següents: 
�Voluntariat internacional Nowa Reggae 
�Sounds of Refugees 
�10a Trobada-VNG Loves Sound Systems 
 
g. Per part de l’Associació Cultural Festiva Popular Apol·lo l’import de la subvenció 
es destinarà al projecte “GPM (Celebració d’entrada d’any) 
 
h. Per part d’ATRA Associació l’import de la subvenció es destinarà al projecte “Actua 
Jove, tots per tots” 
 
7. Aprovar les condicions que regeixen la relació entre l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i les entitats 
dependents de l’àrea d’actuació de Participació que han estat objecte de subvenció 
a. Per part de l’ajuntament 
i. 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’infrastructures. 
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ii. Reconèixer l’Associació de Veïns com a interlocutor principal de l’Ajuntament en els 
seus objectius  
iii. Assegurar la participació de l’Associació de Veïns en l’elaboració dels criteris i 
valoració dels programes d’actuació municipal que l’afectin 
iv. Ajudar a potenciar i difondre les activitats de l’Associació de Veïns. 
v. Difondre, en les seves possibilitats, les actuacions que desenvolupin conjuntament 
ambdues parts. 
vi. Assessorar a l’Associació de Veïns en tot allò que aquesta cregui necessari i en els 
temes relacionats amb les noves tecnologies que afectin a la ciutat. 
vii. Reflectir, a través dels mitjans de comunicació municipals, la realitat associativa de 
la ciutat i tenir un accés preferencial en el seu ús. 
b. Per part de totes les entitats d’aquesta àrea d’actuació objecte de subvenció per l’any 
2017 
i. Informar a l’Ajuntament de la situació i les problemàtiques de l’àmbit del món 
associatiu corresponent. 
ii. Assessorar i col·laborar amb l’Ajuntament en la temàtica que li és pròpia, i en concret, 
en la planificació i accions de ciutat 
iii. Fer accions que potenciïn la participació ciutadana al barri i a la ciutat en general. 
iv. Fer accions que potenciïn els programes i activitats que siguin d’interès per als 
ciutadans i ciutadanes, tant des d’una perspectiva de barri com des d’una perspectiva 
global de ciutat. 
v. Proposar, potenciar i realitzar cursos adreçats a la ciutadania en el si de l’espai que 
ocupen. Donar formació i informació 
vi. Realitzar propostes que complementin els projectes i activitats que es duen a termes 
des de l’Ajuntament o des de la regidoria de Participació. 
vii. Participar en el consell territorial i sectorial que els correspongui. 
viii. Promoure la convivència cívica i democràtica. 
ix. Vetllar per la millora, respecte i consolidació de l’espai públic: instal·lacions, 
equipaments, mobiliari urbà, etc. 
x. Vetllar pel bon funcionament dels serveis municipals. 
xi. Comunicar, difondre i informar de totes les activitats i de les qüestions referents a la 
convivència i la participació. 
xii. Vetllar per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels membres de 
l’associació. 
xiii. Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
xiv. Fer accions adreçades al desenvolupament cultural, festiu i esportiu. 
xv. Garantir l’elaboració i execució d’un programa anual i la pluralitat i funcionament 
democràtic dels seus òrgans de govern i de l’associació. 
xvi. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú cedeix a títol gratuït i a precari un espai a les 
següents entitats d’aquesta àrea d’actuació perquè puguin desenvolupar la seva 
activitat, en els següents equipaments de propietat municipal: 
 
Associació de Veïns Armanyà    Avinguda Vilafranca s/n, 
Associació de Veïns Casernes  C.C. la Geltrú, Pl. de l’Associació 

dels Alumnes Obrers, s/n, 
Associació de Veïns la Collada-Els Sis Camins CC i Esportiu La Collada-Els Sis 

Camins,  
        C. de la Turbina núm. 19 
Associació de Veïns Fondo Sumella  CC i Esportiu La Collada-Els Sis 

Camins,  
        C. de la Turbina núm. 19 
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Associació de Veïns de la Geltrú    CC la Geltrú, Pl. de l’Associació dels 
        Alumnes Obrers, s/n, 
Associació de Veïns Barri de Mar    CC Mar, Pg. Marítim núm. 73 
Associació de Veïns Molí de Vent              CC Molí de Vent, carrer de l’Aigua,      
                                                                                 203-205 
Associació de Veïns Prat de Vilanova   Caseta de la Platja Llarga, 
Associació de Veïns Sant Joan  CC Sant Joan, Jardins Francesc   

Macià s/n, 
Associació de Veïns Tacó     CC Tacó, Av. Vilafranca del Penedès                         
                                                                                 26 
Associació de Veïns del Nucli Antic   CC Sant Joan, Jardins Francesc     
 
        Macià, s/n 
c. En relació a l’Associació de Veïns del Tacó 
i. L’Ajuntament facilitarà l’espai i l’accés a la Nau del Ferrocarril a l’Associació de Veïns 
del Tacó per la celebració dels Oscar’s 2018 
 
d. En relació a l’Associació de Veïns Centrevila i. La subvenció 2017 per import de 
6.485,99€ pel projecte Activitats 2017 resta condicionada a que l’entitat presenti la seva 
justificació en les condicions establertes a l’apartat 8.2 de la Convocatòria de 
subvencions destinades a entitats i associacions de Vilanova i la Geltrú per l’any 2017 i 
publicades al BOP de 14 de juny de 2017, sense possibilitat d’obtenir-ne cap bestreta. 
 
8. Aprovar les condicions que regeixen la relació entre l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i les entitats dependents de l’àrea d’actuació de Gent Gran que han estat 
objecte de subvenció 
 
a. Per part de l’ajuntament 
i. 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’infrastructures. 
b. Per part de totes les entitats d’aquesta àrea d’actuació objecte de subvenció per l’any 
2017 i. Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels i 
les membres de l’associació. 
ii. Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú iii. Fer difusió de l’entitat i les 
activitats que realitza, incorporant noves persones associades i simpatitzants, si ho 
estima oportú. 
iv. Col·laborar amb l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú en actes com ara: la Mesa de la 
Gent Gran, Dia Internacional de la Gent Gran, Primavera i Tardor Activa.  
 
c. Per part de l’Associació Amics de la Gent Gran de Vilanova i la Geltrú 
i. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú cedeix a títol gratuït i a precari un espai en el 
marc de la Xarxa d’Equipaments Cívics, 
ii. L’import atorgat d’aquesta subvenció es destinarà a les xerrades informatives, 
entrevistes a voluntaris i formació. 
 
d. Per part de la Gent Gran de la Mar 
i. L’import atorgat d’aquesta subvenció es destinarà a les activitats “gaudir cursets” i 
sortides culturals. 
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e. Per part de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran de la comarca del 
Garraf 
i. Obrir les xerrades a totes les persones de qualsevol edat que desitgin participar-hi, tal 
i com és inherent a la filosofia de la pròpia Aula i a les activitats organitzades per 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
ii. Difondre les activitats de l’Aula a través de la xarxa d’Internet, mantenint actualitzada 
la informació de la seva pàgina web. 
iii. Des de la regidora de Gent Gran es donarà suport a l’entitat amb la impressió de la 
programació trimestral i el recull del concurs de relats breus. 
 
f. En relació a Compex 
i. Per part de l’ajuntament: 
1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Generalitat de Catalunya van signar en data 
27 d’octubre de 2006 un conveni mitjançant el qual s’acordava la cessió de l’ús de 
l’edifici situat al carrer Sant Joan 31-33 d’aquest municipi en favor de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, per destinar-lo a equipament municipal, el qual regula les 
condicions específiques de dita cessió. En data 10 de març de 2014 el Ple de 
l’ajuntament va aprovar conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’associació 
“Compartir Experiències” (COMPEX), de cessió d’ús de la planta baixa de l’immoble del 
carrer Sant Joan 31-33 d’aquest municipi , atenent les finalitats d’utilitat pública o interès 
social que desenvolupa Compex, en benefici d’interessos de caràcter local, perquè 
aquesta entitat pugui desenvolupar les seves activitats dins el seu objecte social. En tal 
sentit, mitjançant un conveni específic es concreten les condicions particulars per les 
quals es regula la referida cessió, sens perjudici d’aquells altres àmbits de col·laboració 
en el desenvolupament d’actuacions que redundin en una millor i més eficient prestació 
dels objectius d’interès públic i social de l’entitat, que es puguin dur a terme amb el 
consentiment mutu d’ambdues parts. El 3 d’agost de 2016 l’entitat i l’Ajuntament signen 
un nou conveni ampliant la cessió de l’ús dels espais essent actualment planta baixa i 
planta primera de l’edifici situat al carrer Sant Joan, 31-33 d’aquest municipi. 
2. Cedir a l’Associació COMPEX l’ús del gimnàs del Pavelló de la plaça de les Casernes 
i la pista del Pavelló Poliesportiu del Garraf sempre prèvia consulta a la Regidoria 
d’Esports sobre la disponibilitat. Caldrà que l’associació es comprometi a complir els 
horaris pactats així com respectar els límits de capacitat del gimnàs i de la pista de les 
instal·lacions esportives. 
ii. Per part de Compex: 
1. Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels i les 
membres de l’associació. 
2. Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
3. Fer difusió de l’entitat i les activitats que realitza, incorporant noves persones 
associades i simpatitzants, si ho estima oportú. 
4. Desenvolupar la tasca de dinamitzar les persones majors de 60 anys de la ciutat que 
vulguin participar-hi a través del desenvolupament i posada en funcionament d’activitats, 
cursos i tallers d’intercanvi d’experiències múltiples de caire social, cultural o d’esbarjo a 
través del voluntariat. 
5. La subvenció concedida aquest any es destinarà als conceptes de lloguers per 
esdeveniments, manteniment de l’ascensor, alarma i ordinadors de l’entitat i material 
d’oficina i de difusió. 
 
9. Aprovar les condicions que regeixen la relació entre l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i les entitats 
dependents de l’àrea d’actuació de Infància que han estat objecte de subvenció 
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a. Per part de l’Associació Suport la quantitat atorgada serà destinada al finançament 
de l’activitat: 
1. Assessorament i seguiment del lleure inclusiu, que es concreta e  
2. Assessorament previ en l’adaptació dels programes d’activitat 
3. Una visita (mínim) de coordinació i seguiment durant el desenvolupament de 
l’activitat. 
4. Atenció de les consultes que facin les entitats i els seus equips de 
monitors/educadors. 
5. Formació als monitors. 
6. Formació a joves amb discapacitat que fan de monitors. 
 
b. Per part de l’Associació Montessori la quantitat atorgada serà destinada al 
finançament de l’activitat de suport escolar per reforçar continguts escolars en els 
Centres Oberts de la ciutat. 
 
c. Per part del Centre d’Esplai Els Grumets la quantitat atorgada serà destinada al 
finançament de l’activitat d’esplai 
i. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú cedeix a títol gratuït i a precari un espai al Centre 
d’Esplai Els Grumets perquè puguin desenvolupar la seva activitat, en l’equipament de 
propietat municipal Centre Cívic Mar (local pl. Rajanta) 
 
10. Les entitats beneficiàries de subvenció manifestaran expressament l’acceptació de 
la subvenció sense 
reserves si en el transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord d’atorgament no 
han manifestat per escrit cap objecció al respecte. 
 
11. L’acceptació de la subvenció implica l’acceptació de les Bases i dels presents 
acords.  
 
12. Publicar aquesta resolució a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” (BDNS)  
 
 
 
 
 
S’adjunta informe de fiscalització prèvia limitada a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva de l’Interventor Municipal. 
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Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.37 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
 
      Neus Lloveras Massana                                         Marcel·lí Pons Duat 
 
 


