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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         

DE 26 DE FEBRER DE 2019 
 
Acta núm. 08 
 
Assistents: 

NEUS LLOVERAS I MASSANA 
OLGA ARNAU SANABRA 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
ADELAIDA MOYA TAULÉS 
BLANCA ALBA PUJOL 
JORDI MEDINA ALSINA 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
F. XAVIER SERRA ALBET 

  
           SECRETARI  
 JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
 INTERVENTOR 
 CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació), la Sra. 
ROSA JORBA VALLDOSERA  i el Sr. EDUARD GUTIERREZ ONATE (Assessor ERC), 
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 19 DE 

FEBRER DE 2019. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer 
de 2019 
 
2. CONTRACTACIÓ. APROVAR DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UNA MÀQUINA 
MANIPULADORA TELESCÒPICA MITJANÇANT RÈNTING PER ALS SERVEIS 
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 
000007/2019-CONT.  

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert, i el plec de clàusules administratives particulars i tècniques 
per a la contractació del subministrament d’una màquina manipuladora telescòpica amb 
manteniment inclòs i opció de compra per als serveis municipals de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú  . 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert d’acord amb l’article 156 de la LCSP 
i amb un pressupost base de licitació per als cinc anys de durada de contracte de 
VUITANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS NORANTA-SET AMB CINQUANTA-DOS 
EUROS (84.297,52 €), més DISSET-MIL SET-CENTS DOS AMB QUARANT-VUIT 
EUROS (17.702,48 €), corresponent al 21% d’IVA, mitjançant 60 quotes mensuals, de 
com a màxim, MIL QUATRE-CENTS QUATRE AMB NORANTA-SIS EUROS (1.404,96 
€), més DOS-CENTS NORANTA-CINC AMB QUATRE EUROS (295,04 €), 
corresponent al 21% d’IVA cadascuna. El pressupost de licitació anual es fixa en SETZE 
MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU AMB CINQUANTA (16.859,50 €), més TRES MIL 
CINC-CENTS QUARANTA AMB CINQUANTA EUROS (3.540,50 €) corresponent al 
21% d’IVA, mitjançant 12 quotes mensuals, de com a màxim, MIL QUATRE-CENTS 
QUATRE AMB NORANTA-SIS EUROS (1.404,96 €), més DOS-CENTS NORANTA-
CINC AMB QUATRE EUROS (295,04 €), corresponent al 21% d’IVA cadascuna. 
El valor de l’opció de compra serà de com a màxim SETZE MIL EUROS (16.000,00 €), 
IVA inclòs.  

TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 52.1530.21401 del vigent pressupost de 2019 i 
a les aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la 
durada del contracte. L’autorització o realització del contracte es subordina, en qualsevol 
cas, a l’existència de crèdit a cada exercici pressupostari. 
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant.”. 
 

3. CONTRACTACIÓ. PRORROGAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
FISCALITZACIÓ PLENA POSTERIOR DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS: INSTITUT MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ I TREBALL I ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI 
BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER. NÚM. EXP. 000004/2017-CONT 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte amb l’empresa 
FAURA-CASAS, AUDITORS-CONSULTORS, SL amb CIF B-58671710, del servei de 
fiscalització plena posterior de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i dels seus organismes 
autònoms: Institut Municipal d’Educació i Treball i Organisme Autònom de Patrimoni 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer, per import  de 9.500,00 € de base imposable i  1.995,00 
€ corresponents al 21% d’IVA, fent un total de 11.495 € (ONZE MIL QUATRE-CENTS 
NORANTA-CINC  EUROS), amb obligació de presentar els informes de fiscalització plena 
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posterior de  despeses corresponent a l’exercici de 2018 de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i dels dos organismes autònoms (IMET i BMVB) a la Intervenció Municipal abans 
del 30 de juny  de 2019. 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20.9290.22702 del pressupost del 2019 i a les 
aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la 
finalització del contracte, a raó de mesos vençuts. 
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a FAURA-CASAS, AUDITORS-CONSULTORS, SL, 
publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant i publicar al Registre Públic de Contractes. 
 
QUART.- Aprovar la minuta de pròrroga del contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”. 

 
4. CONTRACTACIÓ. APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI DE 
LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 
000026/2018-CONT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada  per  l’empresa 
METALUNDIA, SL. amb CIF B18592139, mitjançant aval bancari per import de 1.267,24 
€ (MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS D’EURO), 
referent a la contractació del subministrament i muntatge de mobiliari de la Biblioteca Joan 
Oliva de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Notificar a l’empresa METALUNDIA, SL. la present resolució.”. 
 
5. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 9/2019, DE 

31/1/19, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 11 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 326/2018 C, INTERPOSAT 
PER RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL, CONTRA UNA 
RESOLUCIÓ PRESUMPTA DE LA DEVOLUCIÓ DE L’INGRÉS INDEGUT 
RELATIVA A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS 
DE NATURALESA URBANA.  EXP. 132/2018/ESEC 

 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaiguda en el següent 
procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 11 

DE BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 326/2018 C 
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Núm. i data interlocutòria:      31 de gener de 2019 
 
Part actora  :   RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL  
 
Part demandada  :   AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                          
 
Objecte del procediment :      Resolució presumpta de la devolució de l’ingrés indegut 

relativa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana clau d’autoliquidació AU-202145983.  

  
Decisió  :  ACORD de donar per acabat el procediment instat per 

RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL i arxiu de 
les actuacions. 

 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Es pot interposar recurs 

d’apel·lació. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme.”. 
 
6. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 32/2019 DE 

30/1/19, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 11 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 195/2018 E, INTERPOSAT 
PER FRANCESC TENÉS SERRA, CONTRA UN PRESUMPTE SILENCI 
ADMINISTRATIU QUE DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE RECTIFICACIÓ I 
DEVOLUCIÓ DE LES AUTOLIQUIDACIONS D’IIVTNU NÚMEROS 2017016665 
I 2017016668 PER UN IMPORT DE 1589.39 EUROS.  EXP. 169/2018/ESEC 

 
Aquest punt es queda sobre la taula 
 

7. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA 
RAMBLA PRINCIPAL AMB CARRER SANT JOAN, EL DIA 13 DE FEBRER DE 
2017.  IMPORT 9471.61 EUROS. NÚM. EXP. 000095/2017-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l’advocada 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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8. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 4914 BWV AL 
CAURE-LI UNA BRANCA S SOBRE, AL CARRER URGELL, 23, ENTRE ELS 
DIES 16 I 17 DE GENER DE 2018.  IMPORT 700.77 EUROS. NÚM. EXP. 
000143/2018-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 J. M. C. S., en representació de CATALANA DE OCCIDENTE, SA contra 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
9. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA AL DAVANT DEL MUSEU A L’AVINGUDA VÍCTOR BALAGUER, EL 
DIA 10 DE GENER DE 2019.  IMPORT SENSE ESPECIFICAR.  NÚM. 
EXP.000006/2019-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI XXXXXX, contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
 
10. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
FILTRACIONS D’AIGUA PROVOCADES PER UNA FUITA A LA COMUNITAT 
DE PROPIETARIS DEL CARRER ESTANY, 4.  IMPORT: 1410.86 EUROS. NÚM. 
EXP. 000009/2019-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER ESTANY, 4, contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
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11. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 
PERSONA TITULAR DEL PASSAPORT DE FRANÇA  XXXXXX, LA SANCIÓ 
DE MULTA DE 400 € PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 52 DE LA LLEI 13/2014, 
DE 30 OCTUBRE D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA 
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 
07/08/2018. NÚM. EXP. 000453/2018-UES 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del Document Identificatiu (Passaport França 
XXXXXX), 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 Document Identificatiu (Passaport França 
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.”. 
 

12. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 400 € PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 52 DE LA LLEI 13/2014, DE 30 OCTUBRE 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 22/09/2018. NÚM. EXP. 
000479/2018-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 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 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.”. 
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13. UNTAT 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 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, NO ATENDRE 
UN REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, EN DATA 
02/10/2018. NÚM. EXP. 000480/2018-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 de l’Ordenança Municipal 
sobre la 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.”. 
 

14. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 
PERSONA  TITULAR DEL DNI XXXXXX, LA SANCIÓ DE MULTA DE 300 €, PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 45 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER 
SATISFER LES SEVES NECESSITATS FISIÒLOGUES A LA VIA PÚBLICA, EN 
DATA 30/09/2018. NÚM. EXP. 000485/2018-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 tres 
cents euros (300 €) 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 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.”. 
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INTERVENCIÓ 
 
15. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2018/49 I  F/2019/04.  NÚM. EXP. 12/2019-EINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2018/49 i F/2019/4 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2018/49 i F/2019/4 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
 
TRESORERIA 
 
16. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS IBIU 

(BORSA LLOGUER SOCIAL). NÚM. EXP. 23/2019/ESUB 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 

1. Concedir els ajuts següents per un total de 9.649,68 Euros, per ajuts al 
pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (borsa lloguer social)  previstos a l’apartat 
B).b) de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els 
tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i segons la 
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 d’octubre de 2018: 

 

Nom NIF Import € 
XXXXXX XXXXXX 188,25 
XXXXXX XXXXXX 88,77 
XXXXXX XXXXXX 134,52 
XXXXXX XXXXXX 266,90 
XXXXXX XXXXXX 118,64 
XXXXXX XXXXXX 123,09 
XXXXXX XXXXXX 304,73 
XXXXXX XXXXXX 229,03 
XXXXXX XXXXXX 152,99 
XXXXXX XXXXXX 152,99 
XXXXXX XXXXXX 152,99 
XXXXXX XXXXXX 263,26 
XXXXXX XXXXXX 171,11 
XXXXXX XXXXXX 233,31 
XXXXXX XXXXXX 282,68 
XXXXXX XXXXXX 99,42 
XXXXXX XXXXXX 174,99 
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XXXXXX XXXXXX 330,46 
XXXXXX XXXXXX 109,59 
XXXXXX XXXXXX 120,12 
XXXXXX XXXXXX 172,56 
XXXXXX XXXXXX 161,36 
XXXXXX XXXXXX 190,45 
XXXXXX XXXXXX 118,64 
XXXXXX XXXXXX 209,73 
XXXXXX XXXXXX 253,83 
XXXXXX XXXXXX 99,31 
XXXXXX XXXXXX 197,17 
XXXXXX XXXXXX 127,16 
XXXXXX XXXXXX 245,95 
XXXXXX XXXXXX 72,45 
XXXXXX XXXXXX 172,38 
XXXXXX XXXXXX 150,16 
XXXXXX XXXXXX 138,35 
XXXXXX XXXXXX 140,48 
XXXXXX XXXXXX 333,28 
XXXXXX XXXXXX 174,33 
XXXXXX XXXXXX 189,90 
XXXXXX XXXXXX 156,07 
XXXXXX XXXXXX 178,95 
XXXXXX XXXXXX 125,55 
XXXXXX XXXXXX 85,06 
XXXXXX XXXXXX 113,70 
XXXXXX XXXXXX 93,31 
XXXXXX XXXXXX 215,84 
XXXXXX XXXXXX 126,45 
XXXXXX XXXXXX 123,15 
XXXXXX XXXXXX 123,15 
XXXXXX XXXXXX 137,99 
XXXXXX XXXXXX 150,69 
XXXXXX XXXXXX 229,00 
XXXXXX XXXXXX 202,46 
XXXXXX XXXXXX 88,77 
XXXXXX XXXXXX 248,24 
XXXXXX XXXXXX 220,63 
XXXXXX XXXXXX 185,34 

  9.649,68 
 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 



 
 

10 
 
 
 
 

Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

17. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS IBIU 
(NIVELL DE RENDA). NÚM. EXP. 28/2019/ESUB.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
1. Concedir els ajuts següents per un total de 12.045,43 Euros, per ajuts al 
pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (nivell de renda) previstos a l’apartat A).a) 
de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs 
municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i publicades 
al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i segons la Convocatòria 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 d’octubre de 2018: 

Nº Nom NIF Import 
1 XXXXXX XXXXXX 180,30 
2 XXXXXX XXXXXX 103,48 
3 XXXXXX XXXXXX 324,46 
4 XXXXXX XXXXXX 100,74 
5 XXXXXX XXXXXX 47,62 
6 XXXXXX XXXXXX 63,22 
7 XXXXXX XXXXXX 85,31 
8 XXXXXX XXXXXX 69,27 
9 XXXXXX XXXXXX 147,02 
10 XXXXXX XXXXXX 162,58 
11 XXXXXX XXXXXX 267,33 
12 XXXXXX XXXXXX 283,30 
13 XXXXXX XXXXXX 94,06 
14 XXXXXX XXXXXX 60,59 
15 XXXXXX XXXXXX 89,63 
16 XXXXXX XXXXXX 53,26 
17 XXXXXX XXXXXX 150,49 
18 XXXXXX XXXXXX 130,96 
19 XXXXXX XXXXXX 86,75 
20 XXXXXX XXXXXX 237,63 
21 XXXXXX XXXXXX 86,48 
22 XXXXXX XXXXXX 125,30 
23 XXXXXX XXXXXX 143,45 
24 XXXXXX XXXXXX 65,95 
25 XXXXXX XXXXXX 45,75 
26 XXXXXX XXXXXX 67,57 
27 XXXXXX XXXXXX 81,82 
28 XXXXXX XXXXXX 67,85 
29 XXXXXX XXXXXX 123,29 
30 XXXXXX XXXXXX 138,58 
31 XXXXXX XXXXXX 183,08 
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32 XXXXXX XXXXXX 73,94 
33 XXXXXX XXXXXX 85,23 
34 XXXXXX XXXXXX 187,55 
35 XXXXXX XXXXXX 75,98 
36 XXXXXX XXXXXX 88,53 
37 XXXXXX XXXXXX 96,36 
38 XXXXXX XXXXXX 73,87 
39 XXXXXX XXXXXX 117,82 
40 XXXXXX XXXXXX 83,37 
41 XXXXXX XXXXXX 354,16 
42 XXXXXX XXXXXX 261,53 
43 XXXXXX XXXXXX 88,66 
44 XXXXXX XXXXXX 93,59 
45 XXXXXX XXXXXX 125,60 
46 XXXXXX XXXXXX 310,52 
47 XXXXXX XXXXXX 195,72 
48 XXXXXX XXXXXX 97,72 
49 XXXXXX XXXXXX 145,08 
50 XXXXXX XXXXXX 78,00 
51 XXXXXX XXXXXX 214,34 
52 XXXXXX XXXXXX 99,95 
53 XXXXXX XXXXXX 124,92 
54 XXXXXX XXXXXX 78,26 
55 XXXXXX XXXXXX 78,30 
56 XXXXXX XXXXXX 58,72 
57 XXXXXX XXXXXX 102,40 
58 XXXXXX XXXXXX 134,99 
59 XXXXXX XXXXXX 70,56 
60 XXXXXX XXXXXX 103,11 
61 XXXXXX XXXXXX 138,32 
62 XXXXXX XXXXXX 39,36 
63 XXXXXX XXXXXX 51,46 
64 XXXXXX XXXXXX 134,74 
65 XXXXXX XXXXXX 45,89 
66 XXXXXX XXXXXX 195,50 
67 XXXXXX XXXXXX 49,27 
68 XXXXXX XXXXXX 123,60 
69 XXXXXX XXXXXX 95,78 
70 XXXXXX XXXXXX 207,64 
71 XXXXXX XXXXXX 99,40 
72 XXXXXX XXXXXX 145,36 
73 XXXXXX XXXXXX 85,77 
74 XXXXXX XXXXXX 132,79 
75 XXXXXX XXXXXX 135,86 
76 XXXXXX XXXXXX 111,42 
77 XXXXXX XXXXXX 400,00 
78 XXXXXX XXXXXX 48,04 
79 XXXXXX XXXXXX 92,05 
80 XXXXXX XXXXXX 45,75 
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81 XXXXXX XXXXXX 400,00 
82 XXXXXX XXXXXX 108,73 
83 XXXXXX XXXXXX 183,31 
84 XXXXXX XXXXXX 66,26 
85 XXXXXX XXXXXX 163,33 
86 XXXXXX XXXXXX 94,27 
87 XXXXXX XXXXXX 179,63 
88 XXXXXX XXXXXX 116,58 
89 XXXXXX XXXXXX 146,62 
90 XXXXXX XXXXXX 153,34 
91 XXXXXX XXXXXX 60,60 
92 XXXXXX XXXXXX 132,75 
93 XXXXXX XXXXXX 143,41 
94 XXXXXX XXXXXX 152,70 
   12.045,43 

 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 
18. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS IBIU 

(FOMENT ACTIVITATS INDUSTRIALS, COMERCIALS I HOTELERES). NÚM. 
EXP. 29/2019/ESUB  

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD 

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 49.725,30 Euros, per ajuts al 
pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (per foment d’activitats industrials, 
comercials i hoteleres) previstos a l’apartat B).c) de la Base Cinquena de les Bases per 
a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
12 de juliol de 2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de 2 d’octubre de 2018: 

Nº Nom NIF Import 
1 XXXXXX XXXXXX 1.653,87 
2 XXXXXX XXXXXX 1.368,02 
3 XXXXXX XXXXXX 22.101,03 
4 XXXXXX XXXXXX 142,25 
5 XXXXXX XXXXXX 148,76 
6 XXXXXX XXXXXX 255,68 
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7 XXXXXX XXXXXX 152,40 
8 XXXXXX XXXXXX 23.615,21 
9 XXXXXX XXXXXX 288,08 
   49.725,30 

 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 

19. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS IVTM 
(BIMODALS). NÚM. EXP. 30/2019/ESUB 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD 

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 1.155,93 Euros, per ajuts al 
pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (vehicles elèctrics, bimodals 
o que utilitzin combustibles alternatius) de l’exercici 2018, previst a l’apartat B).d) de la 
Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs 
municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i publicades 
al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i segons la Convocatòria 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 d’octubre de 2018: 

Nº Nom NIF Import 
1 XXXXXX XXXXXX 35,97 
2 XXXXXX XXXXXX 35,97 
3 XXXXXX XXXXXX 17,98 
4 XXXXXX XXXXXX 35,97 
5 XXXXXX XXXXXX 35,97 
6 XXXXXX XXXXXX 26,98 
7 XXXXXX XXXXXX 35,97 
8 XXXXXX XXXXXX 35,97 
9 XXXXXX XXXXXX 35,97 
10 XXXXXX XXXXXX 35,97 
11 XXXXXX XXXXXX 35,97 
12 XXXXXX XXXXXX 35,97 
13 XXXXXX XXXXXX 35,97 
14 XXXXXX XXXXXX 35,97 
15 XXXXXX XXXXXX 17,04 
16 XXXXXX XXXXXX 12,78 
17 XXXXXX XXXXXX 35,97 
18 XXXXXX XXXXXX 17,04 
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19 XXXXXX XXXXXX 56,00 
20 XXXXXX XXXXXX 17,04 
21 XXXXXX XXXXXX 12,78 
22 XXXXXX XXXXXX 35,97 
23 XXXXXX XXXXXX 17,98 
24 XXXXXX XXXXXX 17,04 
25 XXXXXX XXXXXX 35,97 
26 XXXXXX XXXXXX 17,04 
27 XXXXXX XXXXXX 17,04 
28 XXXXXX XXXXXX 12,78 
29 XXXXXX XXXXXX 17,04 
30 XXXXXX XXXXXX 35,97 
31 XXXXXX XXXXXX 35,97 
32 XXXXXX XXXXXX 35,97 
33 XXXXXX XXXXXX 17,04 
34 XXXXXX XXXXXX 35,97 
35 XXXXXX XXXXXX 35,97 
36 XXXXXX XXXXXX 17,04 
37 XXXXXX XXXXXX 35,97 
38 XXXXXX XXXXXX 35,97 
39 XXXXXX XXXXXX 17,98 
40 XXXXXX XXXXXX 35,97 
   1.155,93 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques (IRPF). 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

20. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS IVTM 
(ATURATS LLARGA DURADA). NÚM. EXP. 31/2019/ESUB 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD 

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 424,08 Euros, per ajuts al pagament de 
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (aturats de llarga durada) de l’exercici 
2017, previst a l’apartat A).c) de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió 
d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en 
data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol 
de 2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 
d’octubre de 2018: 
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Nº Nom NIF Import 
1 XXXXXX XXXXXX 34,08 
2 XXXXXX XXXXXX 71,94 
3 XXXXXX XXXXXX 34,08 
4 XXXXXX XXXXXX 71,94 
5 XXXXXX XXXXXX 34,08 
6 XXXXXX XXXXXX 34,08 
7 XXXXXX XXXXXX 71,94 
8 XXXXXX XXXXXX 71,94 
  XXXXXX   424,08 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions 
a que vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

21. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS IVTM 
(ENTITATS). NÚM. EXP. 32/2019/ESUB 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD 

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 2.787,69 Euros, per ajuts al 
pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (Entitats) de l’exercici 2018, 
previst a l’Acord de Ple de l’Ajuntament en data 7 de maig de 2001: 

Nº Matrícula Rebut Import 
1 8609-HTL IVTM-2018-21003 84,56 
2 1174-FMJ IVTM-2018-20991 84,56 
3 2081-BDB IVTM-2018-20992 166,60 
4 2629-GJH IVTM-2018-20993 84,56 
5 2675-DVG IVTM-2018-20994 166,60 
6 3024-DDL IVTM-2018-20995 166,60 
7 3029-DDL IVTM-2018-20996 84,56 
8 3313-HCM IVTM-2018-20997 166,60 
9 4090-CGZ IVTM-2018-20998 166,60 
10 5216-FGG IVTM-2018-20999 84,56 
11 5721-BPB IVTM-2018-21000 84,56 
12 1161-FMJ IVTM-2018-20990 84,56 
13 8123-HMT IVTM-2018-21002 166,60 
14 9884-KPZ IVTM-2018-412025 21,14 
15 9670-DRH IVTM-2018-21004 84,56 
16 B-1947-W IVTM-2018-21005 166,60 
17 E-1712-BGV IVTM-2018-21006 27,77 
18 E-2035-BCH IVTM-2018-21007 55,54 
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19 0042-HFW IVTM-2018-16 84,56 
20 7574-HGG IVTM-2018-1912 166,60 
21 9344-HHH IVTM-2018-2311 84,56 
22 0369-FYN IVTM-2018-20986 84,56 
23 0765-DTP IVTM-2018-20987 166,60 
24 1155-FMJ IVTM-2018-20988 84,56 
25 1156-HFV IVTM-2018-20989 84,56 
26 7388-GSP IVTM-2018-21001 84,56 
      2.787,69 

 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 
22. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS TXED 

(LLOGATERS). NÚM.  EXP. 33/2019/ESUB 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD 

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 2.189,84  Euros, per ajuts al 
pagament de la Taxa d’escombraries domiciliàries (llogaters) de l’exercici 2018, 
previstos a l’apartat B).h).1 de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts 
econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de 
juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i 
segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 d’octubre de 
2018: 

Nº Nom NIF Import 
1 XXXXXX XXXXXX 98,20 
2 XXXXXX XXXXXX 98,20 
3 XXXXXX XXXXXX 93,29 
4 XXXXXX XXXXXX 98,20 
5 XXXXXX XXXXXX 98,20 
6 XXXXXX XXXXXX 58,90 
7 XXXXXX XXXXXX 98,20 
8 XXXXXX XXXXXX 98,20 
9 XXXXXX XXXXXX 93,29 

10 XXXXXX XXXXXX 93,29 
11 XXXXXX XXXXXX 98,20 
12 XXXXXX XXXXXX 98,20 
13 XXXXXX XXXXXX 98,20 
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14 XXXXXX XXXXXX 93,29 
15 XXXXXX XXXXXX 98,20 
16 XXXXXX XXXXXX 98,20 
17 XXXXXX XXXXXX 98,20 
18 XXXXXX XXXXXX 98,20 
19 XXXXXX XXXXXX 93,29 
20 XXXXXX XXXXXX 93,29 
21 XXXXXX XXXXXX 98,20 
22 XXXXXX XXXXXX 98,20 
23 XXXXXX XXXXXX 98,20 
      2.189,84 

 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 

23. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS TXED 
(LLOGATERS PUNT NET). NÚM. EXP. 34/2019/ESUB 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD 

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 2.316,45 Euros, per ajuts al 
pagament de la Taxa d’escombraries domiciliàries (llogaters Punt Net) de l’exercici 2018, 
previstos a l’apartat B).h).2 de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts 
econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de 
juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i 
segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 d’octubre de 
2018: 

Nº NOM NIF 
Import 

Subvenció 
1 XXXXXX XXXXXX 39,28 
2 XXXXXX XXXXXX 39,28 
3 XXXXXX XXXXXX 19,64 
4 XXXXXX XXXXXX 39,28 
5 XXXXXX XXXXXX 39,28 
6 XXXXXX XXXXXX 39,28 
7 XXXXXX XXXXXX 39,28 
8 XXXXXX XXXXXX 37,31 
9 XXXXXX XXXXXX 39,28 

10 XXXXXX XXXXXX 37,31 
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11 XXXXXX XXXXXX 37,31 
12 XXXXXX XXXXXX 39,28 
13 XXXXXX XXXXXX 39,28 
14 XXXXXX XXXXXX 39,28 
15 XXXXXX XXXXXX 37,31 
16 XXXXXX XXXXXX 39,28 
17 XXXXXX XXXXXX 39,28 
18 XXXXXX XXXXXX 39,28 
19 XXXXXX XXXXXX 37,31 
20 XXXXXX XXXXXX 39,28 
21 XXXXXX XXXXXX 37,31 
22 XXXXXX XXXXXX 37,31 
23 XXXXXX XXXXXX 39,28 
24 XXXXXX XXXXXX 39,28 
25 XXXXXX XXXXXX 39,28 
26 XXXXXX XXXXXX 39,28 
27 XXXXXX XXXXXX 37,31 
28 XXXXXX XXXXXX 39,28 
29 XXXXXX XXXXXX 37,31 
30 XXXXXX XXXXXX 37,31 
31 XXXXXX XXXXXX 39,28 
32 XXXXXX XXXXXX 39,28 
33 XXXXXX XXXXXX 18,65 
34 XXXXXX XXXXXX 37,31 
35 XXXXXX XXXXXX 37,31 
36 XXXXXX XXXXXX 37,31 
37 XXXXXX XXXXXX 39,28 
38 XXXXXX XXXXXX 39,28 
39 XXXXXX XXXXXX 39,28 
40 XXXXXX XXXXXX 39,28 
41 XXXXXX XXXXXX 39,28 
42 XXXXXX XXXXXX 39,28 
43 XXXXXX XXXXXX 39,28 
44 XXXXXX XXXXXX 39,28 
45 XXXXXX XXXXXX 39,28 
46 XXXXXX XXXXXX 39,28 
47 XXXXXX XXXXXX 39,28 
48 XXXXXX XXXXXX 39,28 
49 XXXXXX XXXXXX 39,28 
50 XXXXXX XXXXXX 39,28 
51 XXXXXX XXXXXX 39,28 
52 XXXXXX XXXXXX 39,28 
53 XXXXXX XXXXXX 37,31 
54 XXXXXX XXXXXX 37,31 
55 XXXXXX XXXXXX 37,31 
56 XXXXXX XXXXXX 39,28 
57 XXXXXX XXXXXX 31,44 
58 XXXXXX XXXXXX 39,28 
59 XXXXXX XXXXXX 39,28 
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60 XXXXXX XXXXXX 39,28 
61 XXXXXX XXXXXX 39,28 
      2.316,45 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 

24. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ICIO-
TXUR. NÚM. EXP. 35/2019/ESUB 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD 

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 28.176,08 Euros, per ajuts al 
pagament de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, i de la Taxa per la 
intervenció de l’Administració en activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i medi 
ambient, de l’exercici 2018, previstos a l’apartat B).e) de la Base Cinquena de les Bases 
per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
12 de juliol de 2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de 2 d’octubre de 2018: 

Nº NOM NIF 
Import 

Subvenció (1) 
1 XXXXXX XXXXXX 88,05 1.h) 
2 XXXXXX XXXXXX 153,65 1.h) 
3 XXXXXX XXXXXX 70,45 1.h) 
4 XXXXXX XXXXXX 65,49 1.h) 
5 XXXXXX XXXXXX 61,65 1.h) 
6 XXXXXX XXXXXX 85,65 1.h) 
7 XXXXXX XXXXXX 1.516,90 1.g) 
8 XXXXXX XXXXXX 243,38 1.h) 
9 XXXXXX XXXXXX 87,25 1.e) 
10 XXXXXX XXXXXX 548,00 1.e) 
11 XXXXXX XXXXXX 673,57 1.e) 
12 XXXXXX XXXXXX 137,65 1.e) 
13 XXXXXX XXXXXX 469,65 1.e) 
14 XXXXXX XXXXXX 1.189,65 1.e) 
15 XXXXXX XXXXXX 89,17 1.e) 
16 XXXXXX XXXXXX 505,30 1.e) 
17 XXXXXX XXXXXX 271,00 1.e) 
18 XXXXXX XXXXXX 87,25 1.e) 
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19 XXXXXX XXXXXX 682,00 1.e) 
20 XXXXXX XXXXXX 723,65 1.e) 
21 XXXXXX XXXXXX 73,65 1.e) 
22 XXXXXX XXXXXX 561,30 1.e) 
23 XXXXXX XXXXXX 691,95 1.e) 
24 XXXXXX XXXXXX 2.743,30 1.h) 
25 XXXXXX XXXXXX 121,65 1.e) 
26 XXXXXX XXXXXX 128,85 1.e) 
27 XXXXXX XXXXXX 1.903,30 1.h) 
28 XXXXXX XXXXXX 543,86 1.e) 
29 XXXXXX XXXXXX 85,25 1.h) 
30 XXXXXX XXXXXX 92,73 1.h) 
31 XXXXXX XXXXXX 85,65 1.h) 
32 XXXXXX XXXXXX 93,25 1.h) 
33 XXXXXX XXXXXX 1.528,87 1.a) 
34 XXXXXX XXXXXX 3.734,12 1.a) 
35 XXXXXX XXXXXX 545,30 1.e) 
36 XXXXXX XXXXXX 444,00 1.e) 
37 XXXXXX XXXXXX 113,21 1.h) 
38 XXXXXX XXXXXX 69,65 1.h) 
39 XXXXXX XXXXXX 134,21 1.h) 
40 XXXXXX XXXXXX 88,85 1.h) 
41 XXXXXX XXXXXX 869,40 1.e) 
42 XXXXXX XXXXXX 85,65 1.h) 
43 XXXXXX XXXXXX 85,65 1.h) 
44 XXXXXX XXXXXX 121,65 1.e) 
45 XXXXXX XXXXXX 186,30 1.e) 
46 XXXXXX XXXXXX 92,73 1.h) 
47 XXXXXX XXXXXX 67,65 1.h) 
48 XXXXXX XXXXXX 101,65 1.h) 
49 XXXXXX XXXXXX 129,49 1.e) 
50 XXXXXX XXXXXX 326,06 1.e) 
51 XXXXXX XXXXXX 268,30 1.e) 
52 XXXXXX XXXXXX 79,65 1.h) 
53 XXXXXX XXXXXX 149,65 1.e) 
54 XXXXXX XXXXXX 65,49 1.h) 
55 XXXXXX XXXXXX 85,65 1.h) 
56 XXXXXX XXXXXX 97,65 1.e) 
57 XXXXXX XXXXXX 74,01 1.h) 
58 XXXXXX XXXXXX 97,65 1.h) 
59 XXXXXX XXXXXX 101,65 1.h) 
60 XXXXXX XXXXXX 109,65 1.e) 
61 XXXXXX XXXXXX 67,65 1.e) 
62 XXXXXX XXXXXX 280,33 1.e) 
63 XXXXXX XXXXXX 119,65 1.e) 
64 XXXXXX XXXXXX 78,13 1.e) 
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65 XXXXXX XXXXXX 65,49 1.h) 
66 XXXXXX XXXXXX 61,65 1.e) 
67 XXXXXX XXXXXX 72,05 1.h) 
68 XXXXXX XXXXXX 85,25 1.h) 
69 XXXXXX XXXXXX 68,65 1.h) 
70 XXXXXX XXXXXX 85,65 1.h) 
71 XXXXXX XXXXXX 85,65 1.h) 
72 XXXXXX XXXXXX 92,73 1.h) 
73 XXXXXX XXXXXX 2.161,66 2.c) 
74 XXXXXX XXXXXX 123,65 1.e) 
      28.176,08   

(1) Subtipus d’ajut segons la classificació regulada als apartats B).e).1 i B).e).2 de la Base Cinquena 
de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals. 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 

25. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS TXIA 
EXPT. NÚM. EXP. 36/2019/ESUB 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD 

1. Concedir els ajuts següents per un total de 1.080,00 Euros, per ajuts al 
pagament de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en 
l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls de les activitats, els 
controls periòdics i les revisions periòdiques, de l’exercici 2018, previstos a l’apartat B).g)  
de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs 
municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i publicades 
al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i segons la Convocatòria 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 d’octubre de 2018: 

Nº NOM NIF 
Import 

Subvenció 
(1) 

1 XXXXXX XXXXXX 360,00 1.a) 
2 XXXXXX XXXXXX 360,00 1.a) 
3 XXXXXX XXXXXX 180,00 2 
4 XXXXXX XXXXXX 180,00 2 

      1.080,00   
(1) Subtipus d’ajut segons la classificació regulada a l’apartat B).g) de la Base Cinquena de les 

Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals. 
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Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions 
a que vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

26. GESTIÓ TRIBUTÀRIA APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS TXEN. 
NÚM. EXP. 39/2019/ESUB 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 

ACORD 

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 120.925,16 Euros, per ajuts al pagament 
de la Taxa per a recollida d’escombraries d’activitats de l’exercici 2018, previstos a 
l’apartat B).h).3 de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts 
econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 
de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 
2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 
d’octubre de 2018: 

Nº NOM NIF 
Import 

Subvenció 
1 XXXXXX XXXXXX 473,20 
2 XXXXXX XXXXXX 411,60 
3 XXXXXX XXXXXX 411,60 
4 XXXXXX XXXXXX 287,65 
5 XXXXXX XXXXXX 111,30 
6 XXXXXX XXXXXX 37,10 
7 XXXXXX XXXXXX 25,22 
8 XXXXXX XXXXXX 104,60 
9 XXXXXX XXXXXX 156,90 

10 XXXXXX XXXXXX 59,20 
11 XXXXXX XXXXXX 222,60 
12 XXXXXX XXXXXX 59,20 
13 XXXXXX XXXXXX 25,22 
14 XXXXXX XXXXXX 148,40 
15 XXXXXX XXXXXX 177,60 
16 XXXXXX XXXXXX 111,30 
17 XXXXXX XXXXXX 25,22 
18 XXXXXX XXXXXX 37,10 
19 XXXXXX XXXXXX 37,10 
20 XXXXXX XXXXXX 77,91 
21 XXXXXX XXXXXX 411,60 
22 XXXXXX XXXXXX 29,46 
23 XXXXXX XXXXXX 355,20 
24 XXXXXX XXXXXX 583,50 
25 XXXXXX XXXXXX 88,80 
26 XXXXXX XXXXXX 75,67 
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27 XXXXXX XXXXXX 70,49 
28 XXXXXX XXXXXX 350,10 
29 XXXXXX XXXXXX 156,90 
30 XXXXXX XXXXXX 137,10 
31 XXXXXX XXXXXX 960,40 
32 XXXXXX XXXXXX 823,20 
33 XXXXXX XXXXXX 350,10 
34 XXXXXX XXXXXX 49,10 
35 XXXXXX XXXXXX 156,90 
36 XXXXXX XXXXXX 222,60 
37 XXXXXX XXXXXX 816,90 
38 XXXXXX XXXXXX 466,80 
39 XXXXXX XXXXXX 411,60 
40 XXXXXX XXXXXX 243,30 
41 XXXXXX XXXXXX 55,97 
42 XXXXXX XXXXXX 466,09 
43 XXXXXX XXXXXX 70,63 
44 XXXXXX XXXXXX 52,30 
45 XXXXXX XXXXXX 131,80 
46 XXXXXX XXXXXX 131,80 
47 XXXXXX XXXXXX 405,50 
48 XXXXXX XXXXXX 156,90 
49 XXXXXX XXXXXX 111,30 
50 XXXXXX XXXXXX 230,10 
51 XXXXXX XXXXXX 392,50 
52 XXXXXX XXXXXX 583,50 
53 XXXXXX XXXXXX 700,20 
54 XXXXXX XXXXXX 350,10 
55 XXXXXX XXXXXX 25,22 
56 XXXXXX XXXXXX 37,10 
57 XXXXXX XXXXXX 111,30 
58 XXXXXX XXXXXX 350,10 
59 XXXXXX XXXXXX 185,50 
60 XXXXXX XXXXXX 39,28 
61 XXXXXX XXXXXX 177,60 
62 XXXXXX XXXXXX 411,60 
63 XXXXXX XXXXXX 116,70 
64 XXXXXX XXXXXX 105,73 
65 XXXXXX XXXXXX 261,50 
66 XXXXXX XXXXXX 756,00 
67 XXXXXX XXXXXX 201,00 
68 XXXXXX XXXXXX 137,10 
69 XXXXXX XXXXXX 50,45 
70 XXXXXX XXXXXX 469,00 
71 XXXXXX XXXXXX 12,61 
72 XXXXXX XXXXXX 682,00 
73 XXXXXX XXXXXX 121,65 
74 XXXXXX XXXXXX 121,65 
75 XXXXXX XXXXXX 411,60 
76 XXXXXX XXXXXX 350,10 
77 XXXXXX XXXXXX 350,10 
78 XXXXXX XXXXXX 75,67 
79 XXXXXX XXXXXX 111,30 
80 XXXXXX XXXXXX 185,50 
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81 XXXXXX XXXXXX 744,00 
82 XXXXXX XXXXXX 118,40 
83 XXXXXX XXXXXX 613,60 
84 XXXXXX XXXXXX 126,13 
85 XXXXXX XXXXXX 346,56 
86 XXXXXX XXXXXX 346,56 
87 XXXXXX XXXXXX 190,95 
88 XXXXXX XXXXXX 231,13 
89 XXXXXX XXXXXX 346,56 
90 XXXXXX XXXXXX 364,80 
91 XXXXXX XXXXXX 543,21 
92 XXXXXX XXXXXX 346,56 
93 XXXXXX XXXXXX 75,67 
94 XXXXXX XXXXXX 15,13 
95 XXXXXX XXXXXX 151,35 
96 XXXXXX XXXXXX 231,13 
97 XXXXXX XXXXXX 105,73 
98 XXXXXX XXXXXX 176,58 
99 XXXXXX XXXXXX 243,20 

100 XXXXXX XXXXXX 156,90 
101 XXXXXX XXXXXX 111,30 
102 XXXXXX XXXXXX 366,10 
103 XXXXXX XXXXXX 156,90 
104 XXXXXX XXXXXX 201,00 
105 XXXXXX XXXXXX 118,40 
106 XXXXXX XXXXXX 156,90 
107 XXXXXX XXXXXX 222,60 
108 XXXXXX XXXXXX 201,00 
109 XXXXXX XXXXXX 201,00 
110 XXXXXX XXXXXX 201,00 
111 XXXXXX XXXXXX 296,00 
112 XXXXXX XXXXXX 823,20 
113 XXXXXX XXXXXX 324,40 
114 XXXXXX XXXXXX 583,50 
115 XXXXXX XXXXXX 540,00 
116 XXXXXX XXXXXX 50,45 
117 XXXXXX XXXXXX 185,50 
118 XXXXXX XXXXXX 177,60 
119 XXXXXX XXXXXX 350,10 
120 XXXXXX XXXXXX 1.260,00 
121 XXXXXX XXXXXX 111,30 
122 XXXXXX XXXXXX 513,00 
123 XXXXXX XXXXXX 350,10 
124 XXXXXX XXXXXX 960,40 
125 XXXXXX XXXXXX 230,10 
126 XXXXXX XXXXXX 177,60 
127 XXXXXX XXXXXX 59,20 
128 XXXXXX XXXXXX 100,90 
129 XXXXXX XXXXXX 460,20 
130 XXXXXX XXXXXX 177,60 
131 XXXXXX XXXXXX 420,00 
132 XXXXXX XXXXXX 460,20 
133 XXXXXX XXXXXX 816,90 
134 XXXXXX XXXXXX 243,00 
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135 XXXXXX XXXXXX 177,60 
136 XXXXXX XXXXXX 243,30 
137 XXXXXX XXXXXX 466,80 
138 XXXXXX XXXXXX 137,20 
139 XXXXXX XXXXXX 243,00 
140 XXXXXX XXXXXX 547,20 
141 XXXXXX XXXXXX 547,20 
142 XXXXXX XXXXXX 350,10 
143 XXXXXX XXXXXX 372,00 
144 XXXXXX XXXXXX 55,65 
145 XXXXXX XXXXXX 20,94 
146 XXXXXX XXXXXX 156,90 
147 XXXXXX XXXXXX 137,20 
148 XXXXXX XXXXXX 37,10 
149 XXXXXX XXXXXX 55,65 
150 XXXXXX XXXXXX 156,90 
151 XXXXXX XXXXXX 1.982,36 
152 XXXXXX XXXXXX 411,60 
153 XXXXXX XXXXXX 473,20 
154 XXXXXX XXXXXX 201,00 
155 XXXXXX XXXXXX 105,73 
156 XXXXXX XXXXXX 126,12 
157 XXXXXX XXXXXX 1.197,00 
158 XXXXXX XXXXXX 74,20 
159 XXXXXX XXXXXX 55,65 
160 XXXXXX XXXXXX 55,65 
161 XXXXXX XXXXXX 583,50 
162 XXXXXX XXXXXX 37,10 
163 XXXXXX XXXXXX 87,52 
164 XXXXXX XXXXXX 25,22 
165 XXXXXX XXXXXX 75,67 
166 XXXXXX XXXXXX 816,90 
167 XXXXXX XXXXXX 119,82 
168 XXXXXX XXXXXX 823,20 
169 XXXXXX XXXXXX 411,60 
170 XXXXXX XXXXXX 23,18 
171 XXXXXX XXXXXX 1.073,80 
172 XXXXXX XXXXXX 33,39 
173 XXXXXX XXXXXX 411,60 
174 XXXXXX XXXXXX 324,00 
175 XXXXXX XXXXXX 55,65 
176 XXXXXX XXXXXX 148,40 
177 XXXXXX XXXXXX 228,50 
178 XXXXXX XXXXXX 162,20 
179 XXXXXX XXXXXX 700,20 
180 XXXXXX XXXXXX 177,60 
181 XXXXXX XXXXXX 75,67 
182 XXXXXX XXXXXX 177,60 
183 XXXXXX XXXXXX 185,50 
184 XXXXXX XXXXXX 168,72 
185 XXXXXX XXXXXX 75,67 
186 XXXXXX XXXXXX 177,60 
187 XXXXXX XXXXXX 177,60 
188 XXXXXX XXXXXX 55,65 
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189 XXXXXX XXXXXX 37,83 
190 XXXXXX XXXXXX 583,50 
191 XXXXXX XXXXXX 598,50 
192 XXXXXX XXXXXX 823,20 
193 XXXXXX XXXXXX 350,10 
194 XXXXXX XXXXXX 583,50 
195 XXXXXX XXXXXX 411,60 
196 XXXXXX XXXXXX 960,40 
197 XXXXXX XXXXXX 960,40 
198 XXXXXX XXXXXX 124,32 
199 XXXXXX XXXXXX 411,60 
200 XXXXXX XXXXXX 75,67 
201 XXXXXX XXXXXX 767,00 
202 XXXXXX XXXXXX 111,30 
203 XXXXXX XXXXXX 498,00 
204 XXXXXX XXXXXX 1.992,00 
205 XXXXXX XXXXXX 350,10 
206 XXXXXX XXXXXX 222,60 
207 XXXXXX XXXXXX 248,00 
208 XXXXXX XXXXXX 548,80 
209 XXXXXX XXXXXX 460,20 
210 XXXXXX XXXXXX 350,10 
211 XXXXXX XXXXXX 296,00 
212 XXXXXX XXXXXX 156,90 
213 XXXXXX XXXXXX 411,60 
214 XXXXXX XXXXXX 111,30 
215 XXXXXX XXXXXX 350,10 
216 XXXXXX XXXXXX 262,57 
217 XXXXXX XXXXXX 411,60 
218 XXXXXX XXXXXX 411,60 
219 XXXXXX XXXXXX 204,05 
220 XXXXXX XXXXXX 411,60 
221 XXXXXX XXXXXX 350,10 
222 XXXXXX XXXXXX 350,10 
223 XXXXXX XXXXXX 405,50 
224 XXXXXX XXXXXX 137,10 
225 XXXXXX XXXXXX 996,00 
226 XXXXXX XXXXXX 368,50 
227 XXXXXX XXXXXX 268,00 
228 XXXXXX XXXXXX 175,05 
229 XXXXXX XXXXXX 548,80 
230 XXXXXX XXXXXX 177,60 
231 XXXXXX XXXXXX 411,60 
232 XXXXXX XXXXXX 185,50 
233 XXXXXX XXXXXX 324,40 
234 XXXXXX XXXXXX 324,40 
235 XXXXXX XXXXXX 296,00 
236 XXXXXX XXXXXX 119,82 
237 XXXXXX XXXXXX 111,30 
238 XXXXXX XXXXXX 140,98 
239 XXXXXX XXXXXX 140,98 
240 XXXXXX XXXXXX 55,65 
241 XXXXXX XXXXXX 411,60 
242 XXXXXX XXXXXX 460,20 
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243 XXXXXX XXXXXX 583,50 
244 XXXXXX XXXXXX 37,10 
245 XXXXXX XXXXXX 299,40 
246 XXXXXX XXXXXX 78,45 
247 XXXXXX XXXXXX 25,22 
248 XXXXXX XXXXXX 25,22 
249 XXXXXX XXXXXX 118,40 
250 XXXXXX XXXXXX 25,22 
251 XXXXXX XXXXXX 466,80 
252 XXXXXX XXXXXX 608,00 
253 XXXXXX XXXXXX 88,80 
254 XXXXXX XXXXXX 74,20 
255 XXXXXX XXXXXX 460,20 
256 XXXXXX XXXXXX 466,80 
257 XXXXXX XXXXXX 700,20 
258 XXXXXX XXXXXX 185,50 
259 XXXXXX XXXXXX 111,30 
260 XXXXXX XXXXXX 23,96 
261 XXXXXX XXXXXX 111,30 
262 XXXXXX XXXXXX 50,45 
263 XXXXXX XXXXXX 88,80 
264 XXXXXX XXXXXX 816,90 
265 XXXXXX XXXXXX 354,90 
266 XXXXXX XXXXXX 186,00 
267 XXXXXX XXXXXX 756,00 
268 XXXXXX XXXXXX 583,50 
269 XXXXXX XXXXXX 111,30 
270 XXXXXX XXXXXX 100,90 
271 XXXXXX XXXXXX 514,50 
272 XXXXXX XXXXXX 74,20 
273 XXXXXX XXXXXX 261,50 
274 XXXXXX XXXXXX 905,35 
275 XXXXXX XXXXXX 162,00 
276 XXXXXX XXXXXX 47,92 
277 XXXXXX XXXXXX 88,80 
278 XXXXXX XXXXXX 355,20 
279 XXXXXX XXXXXX 157,60 
280 XXXXXX XXXXXX 74,20 
281 XXXXXX XXXXXX 119,82 
282 XXXXXX XXXXXX 350,10 
283 XXXXXX XXXXXX 111,30 
284 XXXXXX XXXXXX 100,90 
285 XXXXXX XXXXXX 729,60 
286 XXXXXX XXXXXX 411,60 
287 XXXXXX XXXXXX 25,22 
288 XXXXXX XXXXXX 350,10 
289 XXXXXX XXXXXX 460,20 
290 XXXXXX XXXXXX 540,00 
291 XXXXXX XXXXXX 411,60 
292 XXXXXX XXXXXX 596,20 
293 XXXXXX XXXXXX 58,92 
294 XXXXXX XXXXXX 1.050,00 
295 XXXXXX XXXXXX 700,20 
296 XXXXXX XXXXXX 324,00 
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297 XXXXXX XXXXXX 823,20 
298 XXXXXX XXXXXX 700,20 
299 XXXXXX XXXXXX 204,05 
300 XXXXXX XXXXXX 37,10 
301 XXXXXX XXXXXX 119,82 
302 XXXXXX XXXXXX 176,22 
303 XXXXXX XXXXXX 121,65 
304 XXXXXX XXXXXX 111,30 
305 XXXXXX XXXXXX 350,10 
306 XXXXXX XXXXXX 14,37 
307 XXXXXX XXXXXX 350,10 
308 XXXXXX XXXXXX 411,60 
309 XXXXXX XXXXXX 767,00 
310 XXXXXX XXXXXX 75,67 
311 XXXXXX XXXXXX 14,73 
312 XXXXXX XXXXXX 75,67 
313 XXXXXX XXXXXX 350,10 
314 XXXXXX XXXXXX 75,67 
315 XXXXXX XXXXXX 411,60 
316 XXXXXX XXXXXX 350,10 
317 XXXXXX XXXXXX 411,60 
318 XXXXXX XXXXXX 411,60 
319 XXXXXX XXXXXX 176,22 
320 XXXXXX XXXXXX 126,13 
321 XXXXXX XXXXXX 88,29 
322 XXXXXX XXXXXX 148,40 
323 XXXXXX XXXXXX 355,20 
324 XXXXXX XXXXXX 175,05 
325 XXXXXX XXXXXX 324,00 
326 XXXXXX XXXXXX 355,20 
327 XXXXXX XXXXXX 159,95 
328 XXXXXX XXXXXX 350,10 
329 XXXXXX XXXXXX 350,10 
330 XXXXXX XXXXXX 111,30 
331 XXXXXX XXXXXX 816,90 
332 XXXXXX XXXXXX 686,00 
333 XXXXXX XXXXXX 198,74 
334 XXXXXX XXXXXX 75,67 
335 XXXXXX XXXXXX 182,80 
336 XXXXXX XXXXXX 700,20 
337 XXXXXX XXXXXX 185,50 
338 XXXXXX XXXXXX 156,90 
339 XXXXXX XXXXXX 156,90 
340 XXXXXX XXXXXX 111,30 
341 XXXXXX XXXXXX 686,00 
342 XXXXXX XXXXXX 823,20 
343 XXXXXX XXXXXX 816,90 
344 XXXXXX XXXXXX 1.553,76 
345 XXXXXX XXXXXX 66,15 
346 XXXXXX XXXXXX 55,65 
347 XXXXXX XXXXXX 55,65 
348 XXXXXX XXXXXX 63,06 
349 XXXXXX XXXXXX 111,30 
350 XXXXXX XXXXXX 90,89 
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351 XXXXXX XXXXXX 296,00 
352 XXXXXX XXXXXX 31,53 
353 XXXXXX XXXXXX 9,82 
354 XXXXXX XXXXXX 111,30 
355 XXXXXX XXXXXX 25,22 
356 XXXXXX XXXXXX 350,10 
357 XXXXXX XXXXXX 405,50 
358 XXXXXX XXXXXX 414,40 
359 XXXXXX XXXXXX 350,10 
360 XXXXXX XXXXXX 55,65 
361 XXXXXX XXXXXX 111,30 
362 XXXXXX XXXXXX 667,10 
363 XXXXXX XXXXXX 324,40 
364 XXXXXX XXXXXX 148,00 
365 XXXXXX XXXXXX 259,70 
366 XXXXXX XXXXXX 26,48 
367 XXXXXX XXXXXX 231,13 
368 XXXXXX XXXXXX 148,40 
369 XXXXXX XXXXXX 411,60 
370 XXXXXX XXXXXX 111,30 
371 XXXXXX XXXXXX 111,30 
372 XXXXXX XXXXXX 25,22 
373 XXXXXX XXXXXX 700,20 
374 XXXXXX XXXXXX 700,20 
375 XXXXXX XXXXXX 816,90 
376 XXXXXX XXXXXX 23,96 
377 XXXXXX XXXXXX 25,22 
378 XXXXXX XXXXXX 207,20 
379 XXXXXX XXXXXX 74,20 
380 XXXXXX XXXXXX 548,80 
381 XXXXXX XXXXXX 548,80 
382 XXXXXX XXXXXX 162,20 
383 XXXXXX XXXXXX 620,00 
384 XXXXXX XXXXXX 37,10 
385 XXXXXX XXXXXX 460,20 
386 XXXXXX XXXXXX 588,75 
387 XXXXXX XXXXXX 816,90 
388 XXXXXX XXXXXX 296,00 
389 XXXXXX XXXXXX 686,00 
390 XXXXXX XXXXXX 960,40 
391 XXXXXX XXXXXX 111,30 
392 XXXXXX XXXXXX 776,05 
393 XXXXXX XXXXXX 350,10 

      120.925,16 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions 
a que vingui obligat. 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 
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A les 09:10 h, s’incorpora a la sessió la Regidora Adelaida Moya Taulés. 
 
RECURSOS HUMANS 
 
27. APROVAR FITXA DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER LA 

REALITZACIÓ DE LES ACCIONS FORMATIVES EN EL MARC DEL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ (TSF/156/2018 I TSF/2265/2018). NÚM. 
EXP. 207/2019/EAJT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD  
 
“Primer: Completar l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 de gener pel qual 
s’encarrega a l’ IMET la realització d’accions formatives, aprovant la fitxa/extracte del 
conveni d’encàrrec  de gestió per la realització de les accions formatives en el marc del 
Programa Treball i Formació : 
 
 

Descripció: 
CONVENI D’ ENCÀRREC DE GESTIÓ PER LA REALITZACIÓ DE LES 
ACCIONS FORMATIVES EN EL MARC DEL PROGRAMA DE TREBALL I 
FORMACIÓ CONVOCATÒRIA 2018 (TSF/156/2018 i TSF/2265/2018) 
Data: 
30 de gener de 2019 
Signataris: 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Institut Municipal d’ Educació i Treball 
Objecte: 
Realització segons l’establert en l’apartat 5.2 de l’ ordre TSF/156/2018, les 
accions formatives obligatòries per tots els contractats en el marc del 
Programa Treball i Formació convocatòria 2018 
Drets i Obligacions: 
Compromisos de l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
L’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú abonarà a l’IMET per la realització dels 
mòduls de certificació professional la part de la subvenció corresponent al 
cost de les accions formatives d’acord amb l’establert a la base 8.1 b) de 
l’ordre TSF/156/2018. Sent aquests imports, segons l’Annex 4 de la 
resolució TSF/2265/2018, 7,81€/hora/persona pel mòdul “Equips 
electrònics” i de 7,44€/hora/persona pel mòdul “Administració i Gestió”. 
L’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú abonarà a l’IMET per la realització dels 
mòduls de formació per a l’ocupació transversals la part de la subvenció 
corresponent al cost de les accions formatives d’acord amb l’establert a la 
base 8.1 b) de l’ordre TSF/156/2018. Sent aquests imports, segons l’Annex 
4 de la resolució TSF/2265/2018 7,86 €/hora/persona pel mòdul de 
“Competències digitals bàsiques” i de 7,38 €/hora/persona pel mòdul de 
“Habilitats de comunicació” . 
L’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú abonarà a l’IMET el cost de la despesa 
de la pòlissa d’accidents. 
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Compromisos de l’ Institut Municipal d’ Educació i Treball 
 
Dur a terme la realització, segons l’ establert en l’apartat 5.2 de l’ ordre 
TSF/156/2018, les accions formatives obligatòries per tot el personal 
contractat en el marc del Programa de Treball i Formació i la gestió del GIA 
per les accions de certificat professional. 
 
L’IMET impartirà el mòdul “Operacions de connexionat en el muntatge 
d’equips elèctrics i electrònics” de 110 hores de durada, al qual assistiran 
10 dels/ les treballadors/es contractats/ades mitjançant aquest programa. I 
el mòdul “Operacions bàsiques de comunicació” de 120 hores de durada , 
als quals assistiran 18 de les persones beneficiàries d’ aquest programa. 

 
L’IMET impartirà els mòduls de formació per a l’ocupació transversals 
“Competències digitals bàsiques” de 30 hores i “Habilitats de comunicació” 
de 30 hores de durada en aquestes accions han de participar 14 
treballadors/es contractats/ades mitjançant aquest programa. 
 
L’IMET contractarà una pòlissa d’accidents segons s’estableix l’ordre 
TSF/156/2018 en el punt d) de la Base 23. On diu “Disposar d'una pòlissa 
d'assegurança d'accident amb caràcter previ a l'inici de l'acció de formació, 
que s'ajusti tant al període de duració teoricopràctic de l'acció de formació 
com al seu horari diari, que cobreixi les despeses d'accident in itinere, els 
riscos derivats de les visites de l'alumnat a empreses o altres establiments 
que s'organitzin per donar suport al desenvolupament de les accions de 
formació. L'assegurança ha de cobrir el període formatiu, la durada de les 
pràctiques en empreses i el mòdul de formació pràctica vinculat als 
certificats de professionalitat, si escau” 
 
L’ IMET, es compromet a facilitar a l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la 
informació i la documentació requerida pel SOC sobre alumnes, docents, 
accions formatives, indicadors  i justificació econòmica de l’acció formativa. 
 
Vigència: 
El present conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura per l’ 
Ajuntament  i serà vigent fins a la finalització del projecte encomanat 

 
Segon: Disposar 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: Notificar aquest acord als interessats.”. 
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POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
CULTURA 
 
28. APROVAR LA PROPOSTA QUARTA I DARRERA ADDENDA AL CONVENI DE 

CESSIÓ D’ÚS DE L’IMMOBLE MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL. NÚM. EXP. 
199/2019-EAJT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
"PRIMER. L’aprovació de la signatura de l’addenda al conveni referenciat, d’acord amb 
la minuta de la Diputació de Barcelona i que es transcriu a continuació:  
 
“QUARTA I DARRERA ADDENDA AL CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DE L’IMMOBLE 
MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL, DE CESSIÓ EN DIPÒSIT DE LA COL·LECCIÓ 
D’OBRA ARTÍSTICA DELMUSEU I TRANSFERÈNCIA DE FUNCIONS I MITJANS A 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, FORMALITZAT EN DATA 17 DE 
DESEMBRE DE 2002, PER AMPLIAR A L’ANUALITAT 2018 L’APORTACIÓ 
ECONÒMICA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PREVISTA AL PACTE SISÈ DEL 
CONVENI 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller, diputat 
delegat de Cultura, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2018, sobre delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/2018, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018), assistit pel secretari delegat, senyor Juan 
Pedro Robles Pérez, en virtut de les facultats conferides per Decret de la Presidència 
de la corporació (núm. 7233/18), de 12 de juliol de 2018, publicat en el BOPB de 17 de 
juliol de 2018. 
 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, representat per la Il·lustríssima senyora 
NeusLloveras i Massana, alcaldessa, i assistida pel senyor Josep Gomariz Meseguer, 
secretari acctal. d’aquest Ajuntament. 
 
ANTECEDENTS 
 
I.- En data 17 de desembre de 2002 es va formalitzar el Conveni relatiu a la cessió d’ús 
de l’immoble 
Museu Romàntic Can Papiol, cessió en dipòsit de la col·lecció d’obra artística del Museu 
i transferència de funcions i mitjans a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb 
una vigència inicial de trenta anys. 
 
II.- En el Pacte Sisè d’aquest Conveni s’estableix una col·laboració econòmica per part 
de la Diputació de Barcelona per a la gestió i manteniment de l’equipament. Aquesta 
col·laboració econòmica s’inicia l’any 2003 amb una aportació de 144.623,00 € i finalitza 
l’any 2013 amb una aportació de 25.222,00 €. 
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III.- En data 4 d’agost de 2014, prèvia petició formulada per l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i l’adopció d’un acord plenari d’aprovació per part de la Diputació de Barcelona 
de data 27 de març de 2014, es va formalitzar amb aquest Ajuntament una addenda per 
ampliar en dues anualitats més les 
aportacions econòmiques previstes al Pacte Sisè d’aquest Conveni, amb una aportació 
total de 
50.444,00 €. Des de llavors, prèvia petició presentada per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, la Diputació ha anat col·laborant econòmicament en la gestió i manteniment de 
l’equipament mitjançant una aportació anual de 25.222,00 €. 
 
IV.- En data 13 de setembre de 2018, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha sol·licitat 
de la Diputació una nova pròrroga de l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona 
per a l’any 2018 en la mateixa quantitat que les darreres anualitats per tal de continuar 
potenciant el patrimoni cultural i de posar en marxa propostes coordinades amb els 
diferents elements patrimonials de Vilanova i la Geltrú, així com de mantenir 
l’equipament del Museu en condicions òptimes i donar el millor servei als ciutadans. 
 
V.- La Diputació de Barcelona té la voluntat de continuar assistint a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per tal que aquest pugui dotar a la ciutat d’uns equipaments i serveis 
de qualitat que posin en valor un patrimoni immoble de gran rellevància. En aquest 
sentit, considera adient signar una quarta addenda al Conveni de referència per tal de 
modificar la redacció del seu Pacte Sisè, en el sentit d’ampliar les aportacions 
econòmiques de la Diputació de Barcelona a una anualitat més per un import de 
25.222,00 €. 
 
VI.- Atès el context normatiu sobrevingut sobre les limitacions a la vigència dels 
convenis, la Diputació de Barcelona té la voluntat de procedir a la revisió d’aquest 
conveni, signat al 2002 amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en els termes previstos 
per la Disposició Addicional 8a de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del 
sector públic. Per tant, l’addenda que es tramita al 2018 serà la darrera que es tramitarà 
en relació a aquest conveni. 
 
VII.- Aquesta addenda ha estat aprovada per acord del Ple de la Diputació de Barcelona 
de data . 29 de novembre de 2018. 
 
VIII.- Aquesta addenda ha estat aprovada per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú en data .................. 
 
Vist l’anteriorment exposat, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat 
per a aquest acte, formalitzen la present addenda, que es regirà pels següents 
 
PACTES 
 
Primer.- Modificació del Pacte Sisè del conveni 
 
Es modifica la redacció del Pacte Sisè, relatiu als recursos econòmics a aportar per la 
Diputació de Barcelona, que queda redactat de la següent manera: 
 
“La Diputació de Barcelona col·laborarà econòmicament en el manteniment del Museu 
a fi de facilitar la progressiva assumpció de la gestió de la conservació i difusió de la 
col·lecció artística per part de l’Ajuntament. 
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A tal efecte, la Diputació de Barcelona transferirà la quantitat de 928.812 EUR, que serà 
satisfeta en onze anys de la següent forma: 
 
Any 2003: 144.623 EUR   Any 2009: 72.200 EUR 
Any 2004: 132.401 EUR   Any 2010: 60.352 EUR 
Any 2005: 120.238 EUR   Any 2011: 48.572 EUR 
Any 2006: 108.135 EUR   Any 2012: 36.861 EUR 
Any 2007: 96.093 EUR     Any 2013: 25.222 EUR 
Any 2008: 84.115 EUR 
 
La Diputació de Barcelona ha ampliat per al període 2014-2017 la col·laboració 
econòmica prevista al paràgraf anterior mitjançant aportacions addicionals per un import 
total de 100.888 €,repartits per anualitats de la següent manera: 
 
Any 2014: 25.222 EUR 
Any 2015: 25.222 EUR 
Any 2016: 25.222 EUR 
Any 2017: 25.222 EUR 
 
La Diputació de Barcelona ampliarà a l’anualitat 2018 la col·laboració econòmica 
prevista al paràgraf 
anterior mitjançant una aportació addicional per un import de 25.222 EUR. Aquesta 
aportació addicional serà satisfeta per la Diputació de Barcelona un cop l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú justifiqui la despesa realitzada, mitjançant certificació acreditativa 
signada per funcionari públic habilitat en l’exercici de les seves funcions. La quantitat a 
justificar haurà de ser com a mínim l’import de l’aportació. La data límit per a la 
presentació d’aquesta certificació és el 31 de març de 2019. 
 
En compliment del que estableix la Disposició Addicional 8a. de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, aquesta serà la darrera addenda que es 
pugui formalitzar en el marc d’aquest conveni.” 
 
Segon.- Manteniment dels pactes no esmentats a l’addenda 
 
La resta de pactes assumits per les parts signatàries en el conveni de col·laboració 
original que no hagin estat modificats en el pacte anterior de la present addenda es 
mantenen en vigor tal i com foren expressats en aquell 
. 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen electrònicament la present 
addenda.” 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació 
de Barcelona i a l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer.”. 
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29. APROVAR EL SUPORT DE L’AJUNTAMENT A L’ASSOCIACIÓ LICEXBALLET 
PER A LA SEVA ADHESIÓ A LA CANDIDATURA DE LA CREU SANT JORDI 
2019. NÚM. EXP. 229/2019-EAJT   

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Aprovar el SUPORT PER A L’ADHESIÓ DE LA CANDIDATURA DE LICEXBALLET 
A LA CREU DE SANT JORDI 2019. 
 
En reconeixement a la seva rellevant tasca de preservació i difusió del llegat històric i 
artístic de la dansa acadèmica catalana, per la seva contribució al servei de la cultura 
del nostre país, i a la significativa trajectòria de l’entitat per tal de garantir i fomentar la 
figura de Joan Magrinyà i del Ballet del Gran Teatre del Liceu, l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú vol expressar el seu suport per tal que la Creu de Sant Jordi 2019 sigui 
atorgada a l’Associació LiceXballet.”. 
 
30. APROVAR LA NORMATIVA MUNICIPAL PER A LA CELEBRACIÓ DE 

L’ARRIVO EN EL MARC DEL CARNAVAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ.                  
NÚM. EXP. 4/2019/eCUL 

 
Aquest punt es retira de l’Ordre del dia 
 
31. APROVAR L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA A LES 

BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A L’ENTITAT FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL. NÚM. EXP. 38/2019/ESUB 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Federació d’Associacions 
pel Carnaval 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 
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: 
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Descripció: 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL. 
Data:  
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 total de 
80.493,00€ que aniran amb càrrec a la partida pressupostària 31.3380.48903 de 
Subvenció Federació d’Associacions pel Carnaval (FAC), sens perjudici que 
un cop aprovat el pressupost pugui haver alguna variació en relació a la 
denominació i l’import d’aquesta aplicació pressupostaria. 

 
− 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 i serveis de producció, segons l’ANNEX I.  

 
� Per part de l’ENTITAT 
 
− Organitzar els actes del CARNAVAL 2019: 
 

• El Pla d’Autoprotecció. 
• Mesures adoptades per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres 

persones (en matèria de soroll i en matèria de trànsit). 
• Els documents de coordinació d’activitats necessari per al servei de 

prevenció. 
• El personal necessari per el bon funcionament de l’esdeveniment: 

- Regidors d’espai 
- Electricista professional 
- Personal de càrrega i descàrrega 
- Personal de seguretat 

• L’assegurança de pluja. 
• El consum de corrent elèctric. 
• Els generadors de lloguer necessaris. 
• La neteja del recinte.  
• El lloguer del material d’infraestructura necessari que no disposi 

l’Ajuntament. 
• La liquidació de l’SGAE. 

− L’organització haurà de disposar de la corresponent permís municipal per a la 
celebració del Carnaval. 
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− Enviar a la regidoria de Cultura la infraestructura necessària per a poder preveure 
el muntatge del festival, com a mínim un mes abans. 

 
− 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. 
 

− Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 
 
− Fer constar de forma específica la col·laboració de l’Ajuntament, amb el seu 

logotip, seguint el seu 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. 
 
− 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.  

 
− 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.  

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 total de 
80.493,00€ que aniran amb càrrec a la partida pressupostària 31.3380.48903 de 
Subvenció Federació d’Associacions pel Carnaval (FAC), sens perjudici que un cop 
aprovat el pressupost pugui haver alguna variació en relació a la denominació i l’import 
d’aquesta aplicació pressupostaria. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
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ESPORTS 
 
32. APROVAR  EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I EL CLUB DE TIR AMB 

ARC DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER L’ÚS D’UN ESPAI CONDICIONAT PER 
LA PRÀCTICA DE TIR A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE LES PISTES 
D’ATLETISME CARME SUGRAÑES BLAY. NÚM.EXP.193/2019/EAJ 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Club de Tir amb Arc 
Vilanova i la Geltrú per l’ús d’un espai condicionat per la pràctica de tir a les 
instal·lacions esportives de les Pistes d’Atletisme Carme Sugrañes Blay 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 
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 EL CLUB DE TIR 
AMB ARC DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER L’ÚS D’UN ESPAI CONDICIONAT PER 
LA PRÀCTICA DE TIR A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE LES PISTES 
D’ATLETISME CARME SUGRAÑES BLAY 
Data:  
  26 de febrer de 2019 
Signataris: 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
Objecte: 
Establir la cessió d’ús d’un espai condicionat per a la pràctica de tir a les instal·lacions 
esportives de les Pistes d’Atletisme Carme Sugrañes Blay 
Drets i Obligacions: 
 

� Per part de l’Ajuntament 
 
- La Regidoria d’Esports s’encarregarà del manteniment ordinari de l’espai; 

neteja, enjardinament, i il·luminació. 
 

- Facilitar als socis del club l’accés als espais d’ús comú (vestidors, sala de 
musculació, gimnàs). 

 
- La Regidoria d’Esports demanarà al club i la federació un estudi dels elements 

i sistemes de seguretat necessaris per homologar l’espai com a zona de tir. 
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Un cop obtingut aquest estudi la regidoria farà una proposta temporal per 
planificar  a la seva adequació i les inversions necessàries. 
 

� Per part del Club de Tir 
 

- Aportar el material especialitzat necessari per la pràctica correcta d’aquest 
esport.  
 

- Facilitar la informació necessària per la seguretat de l’espai reservat per a la 
practica del tir amb arc. 
 

- Mantenir l’espai en un estat de conservació optin i adequat per la pràctica 
esportiva. 
 

- Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per a les activitats del club. 
 

- No incloure publicitat de marques sense haver fet la consulta prèvia a 
l’Ajuntament i obtenir informe favorable. 

 
- No modificar els espais sense fer la consulta prèvia a l’Ajuntament i obtenir 

informe favorable. 
 

- Elaborar una proposta d’activitats i/o actuacions per donar a conèixer 
l’existència del club i de la zona de tir. 

 
- Incloure la marca d’ “Ajuntament de Vilanova i la Geltrú” en totes les 

comunicacions que dugui a terme. 
Vigència: 
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una durada 
de dos anys, que es podran prorrogar anualment, per dos anys més. 

 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú,  la signatura del present conveni.  
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats”. 
    
JUVENTUT 
 
33. APROVAR L’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A INFANTS I ADOLESCENTS 
AMB DIVERSITAT FUNCIONAL PER A LA SEVA INCLUSIÓ EN ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS CURS 2018-2019 NÚM. EXP. 794/2018/ESUB 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar atorgar les subvencions segons la llista definitiva de les 
Subvencions destinades als infants i adolescents amb diversitat funcional per a la seva 
inclusió en activitats extraescolars pel curs 2018/2019, amb el tipus de suport concedit, 
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la puntuació atorgada, el percentatge de l’ajut i l’import concedit, a càrrec de la partida 
09.3278.48204 Ajuts d’Infància de CAP IV, per un import de 3.273,75 €: 
 

    punts parcials    

  

Núm. ePac DNI R.L. 
Tipus 
Suport 

concedit 

m
o

n
o

p
ar

en
ta

l/ 
n

o
m

b
ro

sa
 

g
ra

u
 

d
is

ca
p

ac
it

at
 

S
er

ve
is

 
S

o
ci

al
s 

Total 
Punts 

% 
concedit 

Import 
concedit 

1 3/2019/eSUB XXXXXX Total 1 3 1 5 50           225,00 €  

2 5/2019/eSUB XXXXXX Total 0 4 1 5 50           225,00 €  

3 6/2019/eSUB XXXXXX Total 1 1 1 3 25           112,50 €  

4 10/2019/eSUB XXXXXX Total 1 4 1 6 50           337,50 €  

5 11/2019/eSUB XXXXXX Total 1 3 1 5 50           225,00 €  

6 12/2019/eSUB XXXXXX Total 1 1 0 2 25           371,25 €  

7 13/2019/eSUB XXXXXX Total 1 3 1 5 50           232,50 €  

8 14/2019/eSUB XXXXXX Total 1 4 1 6 50           742,50 €  

9 15/2019/eSUB XXXXXX Total 1 2 1 4 50           465,00 €  

10 16/2019/eSUB XXXXXX Total 1 4 1 6 50           225,00 €  

11 20/2019/eSUB XXXXXX Total 0 1 1 2 25           112,50 €  
 TOTAL        3.273,75 €  

 
SEGON. Denegar les sol·licituds subvencions segons la llista definitiva de les 
Subvencions destinades als infants i adolescents amb diversitat funcional per a la seva 
inclusió en activitats extraescolars pel curs 2018/2019 pels motius següents: manca de 
grau de discapacitat reconegut, fora de termini, no empadronat, activitat no 
subvencionable: 
 

   punts parcials      

  Núm. ePac DNI R.L. m
o

n
o

p
ar

en
ta

l/ 
n

o
m

b
ro

sa
 

g
ra

u
 

d
is

ca
p

ac
it

at
 

S
er

ve
is

 
S

o
ci

al
s 

Total 
Punts 

% 
concedit 

Tipus 
Suport 

concedit 

Import 
concedit 

Motiu Denegació 

1 8/2019/eSUB 
XXXXXX 0 0 0 0 0 0 

            -   
€  activitat no subvencionable 

2 9/2019/eSUB 
XXXXXX 0 0 0 0 0 0             -   

€  
manca de grau de discapacitat 
reconegut 

3 
17/2019/eSU
B 

XXXXXX 0 0 0 0 0 0 
            -   

€  no empadronat 

4 
18/2019/eSU
B 

XXXXXX 0 0 0 0 0 0             -   
€  activitat no subvencionable 

5 
22/2019/eSU
B 

XXXXXX 0 0 0 0 0 0 
            -   

€  fóra de termini 

 
a) TERCER. Aprovar l'Ingrés a les entitats col·laboradores homologades per a 
col·laborar en la realització del projecte d’inclusió d’infants i adolescents amb diversitat 
funcional per a la seva inclusió en activitats extraescolars pel curs 2018/2019 d'acord 
amb llurs informes de col·laboració, les quantitats que es relacionen a continuació 
corresponent al 60% del total de l'import concedit i el 40% del total de l'import 
concedit després d'haver justificat correctament seguint el procediment establert en 
les “Bases reguladores de subvencions destinades als infants i adolescents amb 
diversitat funcional per a la seva inclusió en activitats extraescolars”. 
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punts parcials 

  
 
     

CIF 
Nom 
Entitat Núm. ePac DNI R.L. 

m
o
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o
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p
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S

o
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s 

Total 
Punts 

% 
concedit 

Tipus 
Suport 

concedit 

Import 
concedit 60% 40% 

Motiu 
Denegació 

G59748863 
AMPA CEIP 
MARGALLÓ 

3/2019/eSUB XXXXXX 1 3 1 5 50 Total 225,00 € 135,00 € 90,00 €   

5/2019/eSUB XXXXXX 0 4 1 5 50 Total 225,00 € 135,00 € 90,00 €   

6/2019/eSUB XXXXXX 1 1 1 3 25 Total 112,50 € 67,50 € 45,00 €   

11/2019/eSUB XXXXXX 1 3 1 5 50 Total 225,00 € 135,00 € 90,00 €   

13/2019/eSUB XXXXXX 1 3 1 5 50 Total 232,50 € 139,50 € 93,00 €   

16/2019/eSUB XXXXXX 1 4 1 6 50 Total 225,00 € 135,00 € 90,00 €   

17/2019/eSUB XXXXXX 0 0 0 0 0 0 -   € -   € -   € no empadronat 

20/2019/eSUB XXXXXX 0 1 1 2 25 Total 112,50 € 67,50 € 45,00 €   

22/2019/eSUB XXXXXX 0 0 0 0 0 0 -   € -   € -   € fóra de termini 

        
 IMPORT TOTAL AMPA CEIP MARGALLÓ 1.357,50 € 814,50 € 543,00 €   

              

    punts parcials        

CIF 
Nom 

Entitat Núm. ePac DNI R.L. 

m
o

n
o

p
ar

en
ta

l/ 
n

o
m

b
ro

sa
 

g
ra

u
 

d
is

ca
p

ac
it

at
 

S
er
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Total 
Punts 

% 
concedit 

Tipus 
Suport 

concedit 

Import 
concedit 60% 40% 

Motiu 
Denegació 

G61254165 
AMPA 

ESCOLA 
EL CIM 

9/2019/eSUB 
XXXXXX 

0 0 0 0 0 0              -   €               -   €               -   €  
manca de grau 
de discapacitat 

reconegut 

10/2019/eSUB XXXXXX 1 4 1 6 50 Total 337,50 € 202,50 € 135,00 €   

15/2019/eSUB XXXXXX 1 2 1 4 50 Total 465,00 € 279,00 € 186,00 €   

18/2019/eSUB 
XXXXXX 

0 0 0 0 0 0 -   € -   € -   € activitat no 
subvencionable 

  
        IMPORT TOTAL AMPA ESCOLA EL CIM 802,50 € 481,50 € 321,00 €   

    punts parcials        

CIF Nom 
Entitat 

Núm. ePac DNI R.L. 

m
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o
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Total 
Punts 

% 
concedit 

Tipus 
Suport 

(concedit) 

Import 
concedit 

60% 40% Motiu 
Denegació 

G58712449 
AMPA 

ESCOLA 
LLEBETX 

8/2019/eSUB 
XXXXXX 

0 0 0 0 0 0 -   € -   € -   € activitat no 
subvencionable 

12/2019/eSUB XXXXXX 1 1 0 2 25 Total 371,25 € 222,75 € 148,50 €  

14/2019/eSUB XXXXXX 1 4 1 6 50 Total 742,50 € 445,50 € 297,00 €  

     IMPORT TOTAL AMPA ESCOLA LLEBETX 1.113,75 € 668,25 € 445,50 €  
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QUART. Traslladar la present resolució als departaments d’Intervenció i Tresoreria 
Municipal. 
 
CINQUÈ. Notificar a tots els interessants mitjançant els mitjans electrònics pertinents, 
per tal que siguin coneixedors del contingut de la mateixa.”. 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME I HABITATGE 
 
34. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER ILERMILK, SLU, PER A  INSTAL·LAR GRUA 
TORRE PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A                           
C. URGELL,    1. NÚM. EXP.: 000079/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  ILERMILK, SLU, per a  
INSTAL·LAR GRUA TORRE PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR, 
a C. URGELL,    1, (Exp.000079/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
1. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 
l’AESA que s’incorpora en el present acord:   
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2. Una vegada muntada la grua, caldrà aportar la següent documentació: 

 . Certificat final de la instal·lació, signat pel tècnic i visat pel seu Col·legi 
professional. 

a. Models GR-1 (autorització) i GR-2 (final d’instal·lació), degudament diligenciats i 
segellats per una Entitat d’Inspecció i Control. 

3. El muntatge, maniobrabilitat i condicions de treball de la grua, s’ajustarà a tot el 
que està regulat en el Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel que s’aprova el 
“reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres 
aplicacions”. 

4. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

5. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al 
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva 
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a 
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de 
parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la 
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.  

La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el Pla 
durant el transcurs de l’obra. 

6. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre la 
qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, i pot 
ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui 
també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la 
possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes 
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 

7. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

8. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials 
de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn. 

9. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats 
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les 
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 

10. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
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L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la present 
llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o 
penals en l’exercici de les seves activitats. 

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que ocasionalment 
s’hagin pogut malmetre. 

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de la part 
més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final de 
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència de 
primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció 
de l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als 
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un 
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la 
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus d'obra 
o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. Aquesta 
pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de validesa 
de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la 
Geltrú) 

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els 
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
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35. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 
D’OBRES PRESENTADA PER COM. PROP. C. ANCORA, 26, PER A  
SUBSTITUIR BIGUES I ARRANJAR JACENA EN L'HABITATGE DE L'EDIFICI 
PLURIFAMILIAR  A C ANCORA,   26 04 01. NÚM. EXP.: 000155/2019-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  COM. PROP. C. ANCORA, 
26, per a  SUBSTITUIR BIGUES I ARRANJAR JACENA EN L'HABITATGE DE 
L'EDIFICI PLURIFAMILIAR, a C. ANCORA,   26 04 01, (Exp.000155/2019-OBR) d'acord 
amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
1. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

2. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al 
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva 
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a 
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de 
parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la 
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.  

La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el Pla 
durant el transcurs de l’obra. 

3. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre la 
qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, i pot 
ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui 
també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la 
possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes 
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 

4. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

5. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials 
de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn. 

6. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats 
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les 
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 
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7. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la present 
llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o 
penals en l’exercici de les seves activitats. 

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que ocasionalment 
s’hagin pogut malmetre. 

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de la part 
més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final de 
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència de 
primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció 
de l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als 
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un 
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la 
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus d'obra 
o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. Aquesta 
pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de validesa 
de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la 
Geltrú) 

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els 
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
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36. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 
D’OBRES PRESENTADA PER ILERMILK, SLU, PER A  CONSTRUIR EDIFICI 
PLURIFAMILIAR EN TESTERA DE PS+PB+5PP, AMB 28 HABITATGES I 
APARCAMENT DE 36 PLACES I 2 TRASTERS, AMB DUES ESCALES, UNA 
AMB ACCÉS PEL C. URGELL, 1, I L’ALTRE AMB ACCÉS PER LA RB. PEP 
VENTURA, 7-9. NÚM. EXP.: 001071/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  ILERMILK, SLU, per a  
CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR EN TESTERA DE PS+PB+5PP, AMB 28 
HABITATGES I APARCAMENT DE 36 PLACES I 2 TRASTERS, AMB DUES ESCALES, 
UNA AMB ACCÉS PEL C. URGELL, 1, I L’ALTRE AMB ACCÉS PER LA RB. PEP 
VENTURA, 7-9. (Exp.001071/2018-OBR), d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals: 

Condicions particulars de les obres  
 
1. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència Energètica 
de l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril. 
 
2. Segons l’art. 5.3 de l’Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de 
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per a l’obtenció de 
la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, de la llicència 
o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació favorable 
d’aquesta, és condició necessària la presentació de : 
 
• Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de l’apèndix 06.1 
del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació. 
 
• Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una empresa 
autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la instal·lació cada dos anys. 
La subscripció d’aquest contracte és un deure dels subjectes obligats per aquesta 
Ordenança. Com a mínim durant el primer any de la instal·lació, el propietari de 
l’immoble i/o titular de l’activitat haurà de presentar a l’Ajuntament l’informe del 
manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o aspectes de la 
instal·lació que s’hagin d’haver reparat  
 
3. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 
l’AESA que s’incorpora en el present acord: 
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4.  
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5. En cas que el sector disposa de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. 
 
6. En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram separatiu l’edificació 
haurà de contemplar interiorment la separació de la recollida d’aigües pluvials respecte 
de les residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la mateixa arqueta per a la seva 
connexió a la xarxa de clavegueram. 
 
7. La llicència s'ha concedit amb el Projecte Bàsic. qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del Projecte Executiu, s'haurà de presentar com 
a modificació del Projecte Bàsic. Igualment per poder començar les obres cal portar a 
aquest Ajuntament el projecte d’execució. 
 
8. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel 
responsable de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques “in situ” que 
justifiqui el compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança reguladora del 
soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de l’article 23.3, d’aquesta 
normativa. 
 
9. Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells 
de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels 
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades 
arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 
 
10. Per obtenir la llicència de primera ocupació s’haurà d’aportar a aquest 
Ajuntament un certificat de la Direcció Provincial d’Inspecció de Telecomunicacions on 
s’acrediti que s’ha presentat el projecte tècnic que empara les infrastructures de 
telecomunicacions, i el Butlletí d’instal·lació o certificat final que aquestes instal·lacions 
s’ajusten al projecte tècnic. 
 
11. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació aportant entre 
d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pel 
col·legi professional. 
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12. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 
 
13. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al 
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva 
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a 
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de 
parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la 
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.  
 
La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el Pla 
durant el transcurs de l’obra. 
 
14. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre la 
qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, i pot 
ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui 
també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la 
possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes 
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
 
15. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 
 
16. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable 
o d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials 
de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn. 
 
17. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats 
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les 
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 
 
18. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la present 
llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
Condicions generals d’obres majors (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o 
penals en l’exercici de les seves activitats. 
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2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que ocasionalment 
s’hagin pogut malmetre. 

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de la part 
més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final de 
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència de 
primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció 
de l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als 
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un 
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la 
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus d'obra 
o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. Aquesta 
pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de validesa 
de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la 
Geltrú) 

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els 
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

Condicions de l’activitat d’aparcament: 
 
1. Compliment de l’Ordenança d’aparcaments. 

2. Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI, DB SUA i DB HS 

3. Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió, haurà de disposar de la 
legalització de la instal·lació elèctrica emesa pel departament d’indústria de la 
Generalitat. 

4. Compliment de la normativa d’aparells elevadors. 

5. Compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
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6. Compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions tècniques 
pròpies dels edificis i construccions 

 
7. Compliment de la Llei 3/2010, de prevenció i extinció d’incendis. 
 
8. Compliment de les condicions contra incendis establertes en el informe de la 

direcció general de prevenció i extinció d’incendis, que són les següents: 
 

• Cal disposar d’un hidrant d’incendis a la via pública situat a menys de 100 
metres de tota la façana accessible a l’edifici, tal i com s’estableix en la 
Instrucció Tècnica Complementària SP-120, de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 

• El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat 
anteriors i les previstes a la documentació tècnica, establertes per a la 
reglamentació d’aplicació, no essent necessari sol·licitar un nou control 
preventiu d’aquestes mesures  

• El control de la instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra 
incendis, si s’escau, s’haurà d’efectuar segons s’indica en la Instrucció Tècnica 
Complementària SP136. Certificació d’instal·lació o aplicació de productes de 
protecció passiva contra incendis. 

 

9. Prèviament a la seva obertura i juntament amb la comunicació prèvia el titular de 
l’establiment haurà de presentar la documentació següent: 

 
• Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació 

elèctrica emesa pel departament d’indústria de la Generalitat. 
• Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 

d’acord al projecte presentat i que compleixen amb la normativa que li són 
d’aplicació. 

• Fotocòpia del contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis, 
així com del grup a pressió, 

• Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització dels aparells 
elevadors. 

• Acta de comprovació favorable emesa per una ECA tal com estableix la 
Llei 3/2010. 

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
 
37. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER M. O. C., PER A  CONSTRUIR HABITATGE 
UNIFAMILIAR  ENTRE MITGERES DE PB+2PP, SITUAT AL CARRER 
CORREU, 67-69.  NÚM. EXP.: 001276/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD:   
 
PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  M.O. C., per a  CONSTRUIR 
HABITATGE UNIFAMILIAR  ENTRE MITGERES DE PB+2PP, situat al carrer Correu, 
67-69, , (Exp.001276/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 
l’AESA que s’incorpora en el present acord:  

 



 
 

58 
 
 
 
 

 

 



 
 

59 
 
 
 
 

2. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel 
responsable de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques ”in situ” que 
justifiqui el compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança reguladora del 
soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de l’article 23.3, d’aquesta 
normativa. Així mateix, caldrà aportar certificat del tècnic director respecte al compliment 
de l’”ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”. 

3. Cal complir l’ordenança reguladora de la incorporació de sistema de captació 
d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i construccions en el terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú” 

4. Segons l’article 5.3 de l’”ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de 
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per a l’obtenció de 
la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, de la llicència 
o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació favorable 
d’aquesta es condició necessària la presentació de: 

5. Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de l’apèndix 06.1 
del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació. 

6. Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una empresa 
autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la instal·lació cada dos anys. 
La subscripció d’aquest contracte és un deure dels subjectes obligats per aquesta 
Ordenança. Com a mínim durant el primer any de la instal·lació, el propietari de 
l’immoble i/o titular de l’activitat haurà de presentar a l’Ajuntament informe del 
manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o aspectes de la 
instal·lació que s’hagin d’haver reparat. 

7. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat d’eficiència energètiques de 
l’edifici acabat d’acord amb el Real Decreto 253/2013 de 5 d’abril. 

8. Tal i com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells 
de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels 
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades 
arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 

9. Per obtenir la llicència de primera ocupació s’haurà d’aportar a aquest Ajuntament 
un certificat de la Direcció Provincial d’Inspecció de Telecomunicacions on s’acrediti que 
s’ha presentat el projecte tècnic que empara les infraestructures de telecomunicacions i 
el Butlletí d’instal·lació o certificat final que aquestes instal·lacions s’ajunten al projecte 
tècnic. 

10. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram 
separatiu l’edificació haurà de contemplar interiorment la separació de la recollida 
d’aigües pluvials respecte de la residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la 
mateixa arqueta per a la seva connexió a la xarxa de clavegueram. 

11. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant entre 
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d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pel 
col·legi professional. 

12. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

13. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al 
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva 
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a 
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de 
parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la 
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.  

La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el Pla 
durant el transcurs de l’obra. 

14. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre la 
qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, i pot 
ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui 
també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la 
possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes 
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 

15. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

16. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials 
de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn. 

17. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats 
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les 
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 

18. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments generals 
per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la present 
llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
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llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o 
penals en l’exercici de les seves activitats. 

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que ocasionalment 
s’hagin pogut malmetre. 

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de la part 
més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final de 
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència de 
primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de 
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als 
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un 
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la 
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus d'obra 
o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. Aquesta 
pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de validesa 
de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la 
Geltrú) 

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de gestió 
de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els 
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu l’import 
de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de l’Ajuntament.  

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
 
38. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER M. C. P., PER A  REFORMAR I AMPLIAR 
L'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP  A RBLA. 
SALVADOR SAMA,   33. NÚM. EXP.: 001302/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  M. C. P., per a  REFORMAR 
I AMPLIAR L'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP, a RBLA. 
SALVADOR SAMA,   33, (Exp.001302/2018-OBR) d'acord amb la documentació 
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presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
1. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 
l’AESA que s’incorpora en el present acord: 
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2. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel 
responsable de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques ”in situ” que 
justifiqui el compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança reguladora del 
soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de l’article 23.3, d’aquesta 
normativa. Així mateix, caldrà aportar certificat del tècnic director respecte al compliment 
de l’”ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”. 

3. Cal complir l’ordenança reguladora de la incorporació de sistema de captació 
d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i construccions en el terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú” 

• Segons l’article 5.3 de l’”ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de 
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per a l’obtenció de 
la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, de la llicència 
o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació favorable 
d’aquesta es condició necessària la presentació de: 

• Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de l’apèndix 06.1 
del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació. 

• Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una empresa 
autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la instal·lació cada dos anys. 
La subscripció d’aquest contracte és un deure dels subjectes obligats per aquesta 
Ordenança. Com a mínim durant el primer any de la instal·lació, el propietari de 
l’immoble i/o titular de l’activitat haurà de presentar a l’Ajuntament informe del 
manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o aspectes de la 
instal·lació que s’hagin d’haver reparat. 

4. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat d’eficiència energètiques de 
l’edifici acabat d’acord amb el Real Decreto 253/2013 de 5 d’abril. 

5. Tal i com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells 
de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels 
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades 
arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 

6. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram 
separatiu l’edificació haurà de contemplar interiorment la separació de la recollida 
d’aigües pluvials respecte de la residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la 
mateixa arqueta per a la seva connexió a la xarxa de clavegueram. 

7. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant entre 
d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pel 
col·legi professional. 

8. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 
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9. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al 
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva 
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a 
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de 
parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la 
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.  

La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el Pla 
durant el transcurs de l’obra. 

10. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre la 
qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, i pot 
ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui 
també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la 
possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes 
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 

11. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

12. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials 
de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn. 

13. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats 
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les 
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 

14. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la present 
llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o 
penals en l’exercici de les seves activitats. 

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que ocasionalment 
s’hagin pogut malmetre. 
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3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de la part 
més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final de 
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència de 
primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció 
de l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als 
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un 
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la 
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus d'obra 
o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. Aquesta 
pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de validesa 
de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la 
Geltrú) 

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els 
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
 
39. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 

D’OBRES PRESENTADA PER MEGADYNE RUBBER, SA, PER A  
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 743/2018 PER A AMPLIAR VESTIDORS DE 
L'EDIFICI INDUSTRIAL, CONSISTENT EN CANVIAR LA UBICACIÓ DELS 
LAVABOS I DUTXES DELS VESTIDORS I MODIFICACIÓ DELS LAVABOS DE 
LA FÀBRICA  A CRA. BV-2115 L’ARBOÇ (IV,5),      KM 1,7 (LA PLANA). NÚM 
.EXP.: 001406/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  MEGADYNE RUBBER, SA, 
per a  MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 743/2018 PER A AMPLIAR VESTIDORS DE 
L'EDIFICI INDUSTRIAL, CONSISTENT EN CANVIAR LA UBICACIÓ DELS LAVABOS 
I DUTXES DELS VESTIDORS I MODIFICACIÓ DELS LAVABOS DE LA FÀBRICA, a 
CRA. BV-2115 L'ARBOS (IV,5),      KM 1,7 (La Plana), (Exp.001406/2018-OBR) d'acord 
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amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
1. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

2. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al 
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva 
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a 
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de 
parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la 
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.  

La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el Pla 
durant el transcurs de l’obra. 

3. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre la 
qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, i pot 
ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui 
també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la 
possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes 
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 

4. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

5. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials 
de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn. 

6. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats 
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les 
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 

7. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la present 
llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
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llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o 
penals en l’exercici de les seves activitats. 

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que ocasionalment 
s’hagin pogut malmetre. 

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de la part 
més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final de 
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència de 
primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció 
de l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als 
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un 
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la 
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus d'obra 
o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. Aquesta 
pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de validesa 
de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la 
Geltrú) 

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els 
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
 
40. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE  LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES PER DECRET. NÚM. 
EXP. D190219. 

 
“LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per C. C. L., per a fer el tancament de la finca amb tanca 
metàl·lica, al Cami Sitges (III,2) (1250/2018-OBR) 

2. Id. per F. M. A., per a reparar l’arrebossar de la façana segons sentencia judicial, al 
Sector Masia Xicarro (1403/2018-OBR) 
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3. Id. per MEGADYNE RUBBER, SA, per a fer modificació puntual de l’estructura de 
la coberta de l’edifici, a la Ctra. BV-2115 L’arboç (IV,5) (1405/2018-OBR) 

4. Id. per STRADIVARIUS ESPAÑA, SA, per a fer adequació de l’interior del local 
destinat a magatzem de roba, al C. Miguel de Cervantes, 18 (1481/2018-OBR) 

5. Id. per V. R. V., per a construir una piscina a l’habitatge, a la Pl. Franciscans, 7 
(173/2019-OBR).” 

41. SERVEI JURÍDIC I ADMINISTRATIU. APROVAR DEFINITIVAMENT EL 
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA DE LES PARCEL·LES DE 
L’AV. EDUARD TOLDRÀ 87, 89, 91 I 93. EXPEDIENT NÚM. 43/2018/EURB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER.- Aprovar definitivament la proposta de reparcel·lació voluntària de les 
parcel·les de l’avinguda Eduard Toldrà núms. 87, 89, 91 i 93 de Vilanova i la Geltrú, 
presentada en data 26 de juliol de 2018 (registre d’entrada núm. 2018027391) pel Sr. R. 
F.J., en representació de la promotora i propietària “Iniciatives Macer, S.L.”, mitjançant 
projecte de reparcel·lació i escriptura pública d’agrupació de finques urbanes i 
reparcel·lació voluntària, atorgada per la propietària “Iniciatives Macer, S.L.” i per 
“Aplicacions Electromecánicas Gervall, S.A”, (titular d’un dret de superfície sobre la finca 
ubicada als núms. 87-89), en data 3 de juliol de 2018, davant el Notari de l’Il·lustre 
Col·legi de Catalunya pertanyent al districte notarial de Vilanova i la Geltrú, Sr. E. G. B., 
núm. de protocol 1435.  
 
SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, en 
l’e-Tauler de la Corporació, en la web municipal i en un dels diaris de premsa periòdica 
de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal, per a la seva executivitat. 
 
TERCER. Notificar el present acord al Sr. Ricard Font Jorba, en qualitat d’apoderat 
solidari nomenat pels atorgants segons consta a l’escriptura pública abans ressenyada. 
 
QUART.- Facultar al Sr. Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient de l’Ajuntament 
per a l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a l’execució d’aquest acord.”. 
 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
42. APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS 

ABONATS DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM 
AMB REBUTS PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
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abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 
 
La relació comença per B.P.,A i finalitza amb M.C.,I. 
 
SEGON.- Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.” 
 
 
 
 
 
Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
43. 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 
PORTAR UN GOS CONSIDERAT POTENCIALMENT PERILLÓS PER LA VIA 
PÚBLICA SENSE MORRIÓ,  EN DATA 26/08/2018. NÚM. EXP. 000460/2018-
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 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. 
 
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.”. 
 

44. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX SANCIÓ DE MULTA DE 2.252 € PER 
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 09 I 27 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER 
TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I EL SEU ABANDONAMENT 
A L’INTERIOR D’UN VEHICLE AMB UNA TEMPERATURA AMBIENTAL MOLT 
ELEVADA,  EN DATA 02/08/2018. NÚM. EXP. 000474/2018-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 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 9 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
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  a 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.”. 
 

45. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 
PERSONA TITULAR DEL PASSAPORT HONGRIA, XXXXXX, LA SANCIÓ DE 
MULTA DE 2.252 € PER INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 16 DE 
L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE 
LLICÈNCIA I NO ATENDRE UN REQUERIMENT DE DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT,  EN DATA 01/10/2018. NÚM. EXP. 000482/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del Passaport 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 Passaport XXXXXX la sanció de multa de 
set cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança 
Municipal sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les quantitats imposades ascendeix a la quantitat de dos 
mil dos cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del Passaport XXXXXXX, 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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No obstant, es reduirà en un 20% l’import de la sanció si es presta la conformitat del 
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
RECURSOS HUMANS 
 
46. APROVAR LA SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT PER ACTIVITAT PUBLICA 

DEL TREBALLADOR J. M. R.. NÚM. EXP. .62/2019/eRH 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“De conformitat amb els articles 2, 12 i 13 de la Llei 53/84, declarar la compatibilitat al 
Sr. J. M. R. P., amb l’activitat privada de docència i accions d’acompanyament personal 
i professional per compte propi, amb una dedicació de 2 a 4 hores setmanals. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.35 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari. 
 
 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana          Josep Gomariz Meseguer 
 


