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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         

DE 05 DE JUNY DE 2018 
 
 
Acta núm. 22 
 
Assistents: 

 
NEUS LLOVERAS I MASSANA 
OLGA ARNAU SANABRA 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
QUETI VINYALS FLORENCIANO  
BLANCA ALBÀ PUJOL 
JORDI MEDINA ALSINA 

 JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
 ADELAIDA MOYA TAULÉS 
 
           SECRETARI  
 MARCEL·LÍ PONS DUAT 

 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació), la                  
Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia) i 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. FÉ PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE 

MAIG DE 2018. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 29 de maig 
de 2018. 
 
2. CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DISSENY GRÀFIC I PÀGINA WEB PER 
LA FIRA DE NOVEMBRE MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ.                                
NÚM. EXP.  000018/2018-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 simplificat, i el plec de clàusules administratives particulars i 
tècniques per a la contractació del servei de disseny gràfic i pàgina web de la Fira de 
Novembre del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159 
de la LCSP,  per un període de 2 anys, amb un pressupost base de licitació anual de 
VUIT MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS (8.425 €), més MIL SET-CENTS 
SEIXANTA-NOU AMB VINT-I-CINC EUROS (1.769,25 €) corresponent al 21% d’IVA, 
que fan un total de DEU MIL CENT NORANTA-QUATRE AMB VINT-I-CINC EUROS 
(10.194,25 €). 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 10.4311.2279901 del pressupost vigent i a les 
diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la 
durada del contracte. 
 
Per als propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, aquest es 
finançarà amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries que s’habilitin. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant.”. 
 
3. CONTRACTACIÓ. ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 

SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ 
CLIMATITZACIÓ DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. LOT 1, LOT 2,                  
LOT 3. NÚM. EXP. 000017/2016-CONT.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Adjudicar a INSTAL·LACIONS REQUEJO, SL  amb CIF  B-60206703 el  LOT 
1 i adjudicar a PROJECTES, INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT ENERGÈTICS, SL 
(ENERPIME),  amb CIF B-65648578, el LOT 2 i LOT 3 del contracte del servei  de 
manteniment de les instal·lacions de calefacció i climatització de les dependències 
municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, pels següents imports: 
 

-    LOT 1 per import de 19.116,16 € anuals de base imposable i 4.014,39 € corresponent 
a un 21% d’IVA, que fan un total de 23.130,55 € (VINT-I-TRES MIL CENT TRENTA 
EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO) anuals, a l’empresa 
INSTAL·LACIONS REQUEJO, SL. 

 
Es preveu que el contracte comenci l’1 de juliol de 2018, la quantitat corresponent al 
2018 serà 9.558,08 €  de base imposable i 2.007,19 € corresponent a un 21% d’IVA, 
que fan un total de 11.565,27 € (ONZE MIL CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS 
AMB VINT-I-SET CÈNTIMS D’EURO). 
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-   LOT 2 per import de 11.768,58 € anuals de base imposable i 2.471,40 € corresponent a 
un 21% d’IVA, que fan un total de 14.239,98 € (CATORZE MIL DOS-CENTS TRENTA-
NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) anuals, a l’empresa PROJECTES, 
INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT ENERGÈTICS, S.L. (ENERPIME). 

 
Es preveu que el contracte comenci l’1 de juliol de 2018, la quantitat corresponent al 
2018 serà 5.884,29 € de base imposable i 1.235,70 € corresponent a un 21% d’IVA que 
fan un total de 7.119,99 €  (SET MIL CENT DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU 
CÈNTIMS D’EURO). 

 
-   LOT 3 per un import de 1.433,95 € anuals de base imposable i 301,12 € corresponent a 

un 21% d’IVA, que fan un total  de 1.735,07 € anuals, a l’empresa PROJECTES, 
INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT ENERGÈTICS, S.L.(ENERPIME). 

 
Es preveu que el contracte comenci l’1 de juliol de 2018, la quantitat corresponent al 
2018 serà 716,97 € de base imposable i  150,56 € corresponent a un 21% d’IVA  que 
fan un total de 867,53 € (VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-
TRES CÈNTIMS D’EURO). 

 
Import total dels tres lots 32.318,69 € anuals de base imposable i 6.786,92 € corresponent a un 
21% d’IVA, que fan un total anual de 39.105,61 € (QUARANTA-DOS MIL VUIT-CENTS DEU 
EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS). 
 
SEGON.-.L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que detallem a continuació del pressupost 
del 2018 i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte 
fins a la finalització del contracte.  La durada del contracte serà d’ un any, amb 
possibilitat de pròrroga d’un any més. Es preveu que el contracte comenci l’1 de juliol de 
2018 
 
-     Lot 1 - AJUNTAMENT: 02.9200.2279906 – “Contracte climatització” del 
pressupost 2018 i a les aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics 
que afectin a la durada del contracte. 
- Lot 2 - IMET-ESCOLES: pressupost propi de l’Institut Municipal, segons preceptiu 
certificat d’existència de crèdit. 
- Lot 3 - EPEL NEÀPOLIS: pressupost propi de l’Epel, segons preceptiu certificat 
d’existència de crèdit. 
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a INSTAL·LACIONS REQUEJO, SL  amb CIF  B-
60206703, LOT 1  i a INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT ENERGÈTICS, S.L.  
(EMERPIME), amb CIF B-65648578, LOT 2 i LOT 3 per a que formalitzin el contracte en el 
termini no superior a 15 dies hàbils següents a aquell en què rebi la notificació de 
l’adjudicació del contracte, previ pagament de la taxa de formalització del contracte de 
documents administratius, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 7, article 6, epígraf 8. 
 
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i, comunicar la 
formalització del contracte, al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu la clàusula 31 del 
Plec de Clàusules Administratives particulars, al Cap Tècnic de Compres i Serveis 
Generals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
SISÈ.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
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SETÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a executar el present acord.”. 
 

4. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS 
DE TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS DE FUSTA I MATALASSOS DE LA 
DEIXALLERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000019/2018-CONT.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
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 simplificat, i el plec de clàusules administratives particulars i 
tècniques per a la contracte de serveis de de transport i gestió dels residus de fusta i 
matalassos de la deixalleria del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159 
de la LCSP,  per un període de  1 any, prorrogable 1 any més, amb un pressupost base 
de licitació anual de de QUARANTA-SIS MIL EUROS (46.000,00 €), més QUATRE MIL 
SIS-CENTS EUROS (4.600,00 €) corresponent al 10% d’IVA, que fan un total de 
CINQUANTA MIL SIS-CENTS EUROS (50.600,00 €) 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria número 53.162.2270000 del pressupost vigent i 
a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin 
a la durada del contracte. 
 
Per als propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, aquest es 
finançarà amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries que s’habilitin. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant.”. 
 
5. CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ SERVEIS 
D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D’ACTUACIONS I TALLERS DE LA FIRA DE 
NOVEMBRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000020/2018-CONT.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
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 simplificat, i el plec de clàusules administratives particulars i 
tècniques per a la contractació del servei d’organització i gestió d’actuacions i tallers de la 
Fira de Novembre del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
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SEGON.- Convocar licitació per procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159 
de la LCSP,  per un període de 2 anys, amb un pressupost base de licitació anual de 
SET MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS (7.850 €), més MIL SIS-CENTS 
QUARANTA-VUIT AMB CINQUANTA EUROS (1.648,50 €) corresponent al 21% d’IVA, 
que fan un total de NOU MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT AMB CINQUANTA 
EUROS (9.498,50 €). 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 10.4311.2279901 del pressupost vigent i a les 
diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la 
durada del contracte. 
 
Per als propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, aquest es 
finançarà amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries que s’habilitin. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant.”. 
 
6. UNITAT DE GESTIÓ  D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 

L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER REALITZACIÓ FAVORABLE DE 
MESURES ALTERNATIVES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT COM A 
COMPENSACIÓ AL PAGAMENT DE LA SANCIÓ A LA PERSONA  TITULAR 
DEL DNI XXXX PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 25.1 DE L’ORDENANÇA DE 
CIVISME, PER DEIXAR UN BROSSA FORA DELS CONTENIDORS, EN DATA 
 27/07/2017. NÚM. EXP. 000632/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de tres cents euros 
euros (300 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures per a fomentar el 
Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI XXXX per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador per realització 
favorable de les mesures alternatives. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.”. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

6 
 

INTERVENCIÓ 
 
7. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NUMERO F/2018/16 8. NÚM. EXP. 36/2018/eINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2018/16 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2018/16 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per alpagament 
de dites despeses.”. 
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
8. MERCATS. APROVAR L’AUTORITZACIÓ DE TRANSMISSIÓ DE LA 

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA PARADA NÚM. 4 DEL MERCAT DEL 
CENTRE. NÚM. EXP. 12/2018/EMER. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de 
l’Ajuntament, establerts a l’article 35 del Reglament del mercats municipals, sobre la 
transmissió de la parada núm. 4 del Mercat del Centre. 
 
SEGON. Autoritzar el traspàs de la parada núm. 4 del Mercat del Centre a favor de la 
senyora E. P. V., amb les mateixes condicions que l’anterior adjudicatari, i continuant 
amb la mateixa activitat de  Carnisseria, reconeguda pel Reglament de Mercats a l’art. 
2, b) de l’Annex 1 en relació als Articles de venda, i per la durada establerta pel 
Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya. 

 
TERCER. Requerir a l’actual concessionari senyor E. G.G., d’acord amb el que es 
disposa a l’Ordenança fiscal per a la Taxa per prestació de serveis de mercats, art.7è, 
punt 2, apartat a, el pagament del 10 % del l’import del valor de  referència calculat a 
raó de 5.623,28€ metre lineal, resultant  l’import de dos mil nou-cents  trenta-cinc euros, 
amb trenta-cinc cèntims (2.935,35€)    
 
QUART. Requerir a la senyora E. P. V. com a nova concessionària, d’acord amb el que 
disposa l’Ordenança fiscal per la Taxa per prestació de serveis de mercats, art. 7è, punt 
1, el pagament del permís de venda, equivalent a l’import resultant de multiplicar la 
quantitat de 100,00€ pels metres lineals de la parada (5,40 ml), ascendint l’import total a 
cinc-cents quaranta euros (540,00), així com acceptar complir amb les normes del 
Reglament dels Mercats Municipals i les disposicions de l’Ajuntament que siguin 
aplicables. 
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CINQUÈ. D’acord amb l’article 36 del Reglament dels Mercats Municipals, sotmetre a 
condició suspensiva l’eficàcia jurídica de l’apartat segon, fins que s’acrediti el 
compliment de les obligacions anteriors. 
 
SISÈ. Requerir al cessionari, perquè en el termini a 15 dies amb posterioritat a la 
notificació del present acord, acrediti el compliment dels requisits establerts a l’article 21 
del Reglament de Mercats, per tant l’eficàcia d’aquest acord, es sotmet a la condició 
suspensiva d’acreditació dels esmentats requisits. 
 
SETÈ.  Notificar aquest acord als interessats, així com al Departament de Gestió 
Tributària i Intervenció.”. 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
JUVENTUT 
 
9. APROVAR L’HOMOLOGACIÓ DE LES ENTITATS COL·LABORADORES QUE, 

EN NOM I COMPTE DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
PODRAN COL·LABORAR EN LA GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS 
D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE A L’ESTIU, DESTINADES ALS 
INFANTS I JOVES I SIGNATURA DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ. 
NÚM. EXP. 541/2018/eAJT. 

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

ACORD 

 
“PRIMER. HOMOLOGAR les entitats que es relacionen a continuació per tal que 
puguin col·laborar en la gestió d’aquestes subvencions, d’acord amb llurs bases 
reguladores. Els fons al·ludits no podran considerar-se integrants del seu patrimoni fins 
que no es produeixi la prestació de l’activitat que justifica el seu lliurament. En tot cas 
l’entitat col·laboradora haurà de documentar, mitjançant l’expedició dels rebuts 
corresponents, la recepció dels fons i que els ha aplicat a la prestació dels serveis a 
favor dels concrets beneficiaris finalistes de les subvencions, amb l’expressió del nom i 
cognoms de cadascun d’ells:  
 

• Club Basquet Sama 

• Club Nou Basquet Vilanova 2013 

• Fundació El Cim de Vilanova i la Geltrú 

• Fundació Clarisses de la Divina Providència de Vilanova 

• Col·legi Sant Bonaventura 

• Club Hípic Rosper 

• AMPA Escola Itaca 

• Club Esportiu Amics de Cota Zero 

• Cruz Roja Española 

• AMPA Escola Pompeu Fabra 

• Associació d'Oci Inclusiu del Garraf Vilanova Actua 
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• AMPA Escola Sant Jordi 

• Club Pati Vilanova 

• Club Handbol Vilanova i la Geltrú 

• Associació Joventut Barri de Mar 

• Jalluca S.L 

• Joventuts Musicals de Vilanova i la Geltrú 

• Associació Esportiva Pasifae de Vilanova i la Geltrú 

• Associació Kitxalla 

• Club Tennis Vilanova 

• Club Volei Vilanova 

• Club Nou de Futbol Base Vilanova 2015 

• Club Patinatge Artístic Vilanova 

• AMPA IES Baix a Mar 

• Associació Pares i Mares d'Alumnes CEIP El Margalló 

• AMPA Escola Ginesta 

• Centre d'Esplai El Drac Màgic 

• Club Nàutic Vilanova 

• Parròquia Santa Maria de la Geltrú 

• Associació Juvenil Centre d'Esplai Els Grumets 

• Club de Futbol Vilanova 

• Parròquia de Sant Joan Baptista 

SEGON. Aprovar els convenis de col·laboració que es formalitzaran entre l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i cadascuna d’aquestes entitats (s’adjunta document ANNEX I 
amb tots els convenis, així com les seves fitxes extractes que s'incorporen a l'ANNEX 
II). 
 
TERCER. Facultar al regidor delegat de Joventut, Infància i Adolescència Sr. JORDI 
MEDINA ALSINA, en virtut del Decret de l’Alcaldessa de data 28 de maig de 2018, de 
delegació de competències per a la signatura de tota la documentació que sigui 
necessària per a la formalització del present acord. 
 
QUART. Comunicar aquest acord a les parts interessades. 
 
CINQUÈ. 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 de l’activitat econòmica. 
 
SISÈ. Notificar al Departament de Responsabilitat Social Corporativa per tal que es 
publiqui en el registre de Convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat i en el 
Portal de Transparència de l’Ajuntament.”. 
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SERVEIS SOCIALS 
 
10. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE 

LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE PHYLÉ D’ATENCIÓ 
SOCIOEDUCATIVA DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI. NÚM. EXP. 486/2018/eAJT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per al desenvolupament del projecte Phylé d’atenció socioeducativa de l’alumnat 
d’educació secundària obligatòria del municipi, amb vigència des de la data de la seva 
signatura i fins la finalització del curs escolar 2019-2020, que s’adjunta com a annex I. 
 
SEGON. Aquest conveni no implica cost econòmic per cap de les dues parts. 
 
TERCER. Publicar aquest conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al web, 
al Registre de Convenis de cooperació i col·laboració de la Generalitat i al portal de 
Transparència. 
 
QUART. Aprovar la fitxa del conveni que s’adjunta com annex II. 
 
CINQUÈ. Notificar aquets acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.”. 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME 
 
11. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR L’ACORD DE 

FINALITZACIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER HAVER EFECTUAT 
LA RESTAURACIÓ DE LA REALITAT FÍSICA O JURÍDICA ALTERADA, DE 
LA DE REFORMA INTEGRAL DE L’HABITATGE I PETITA AMPLIACIÓ DE LA 
FINCA DEL C. HAVANA, 6 -1ER, AIXÍ COM L’ABONAMENT VOLUNTARI DE 
LA SANCIÓ. NÚM. EXP. 000052/2017-DIS. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.  IMPOSAR al senyora C. C. E., una sanció per un import de SIS-CENTS 
EUROS (600,00 €), sanció  a la qual ja s’ha aplicat una reducció del 80%, per procedir a 
la restitució de la legalitat urbanística. 
 
SEGON. Tenir per efectuat el pagament de l’esmentada sanció, segons liquidació núm. 
AU202584312. 
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En virtut de l’apartat 3r de l’art. 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’efectivitat de la reducció sobre 
l’import de la sanció comporta el desistiment i renúncia a qualsevol acció o recurs en via 
administrativa contra l’assenyalada sanció.  
 
TERCER.  Donar per FINALITZAT i procedir a l’ARXIU de l’expedient 000052/2017-
DIS,  en aplicació de l’article 85.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, a la vista de la restitució de l’ordre 
jurídic vulnerat consistent en la legalització de les obres realitzades, així com del 
pagament voluntari per part del presumpte responsable de la sanció pertinent. 
 
QUART. NOTIFICAR al Sra.  C. C. E., amb DNI39831566M, el present acord, amb 
expressió dels recursos que siguin escaients.”.  
 
12. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR L’ACORD DE 

RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER HAVER EFECTUAT 
OBRES DE REFORMA, REHABILITACIÓ INTEGRAL I AMPLIACIÓ 
D’HABITATGES AL C. TETUAN, 6, SENSE AJUSTAR-SE A LA LLICÈNCIA 
SOL·LICITADA. NÚM. EXP. 000039/2017-DIS. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.   IMPOSAR al senyor  J. F. B., amb DNI núm XXXX, i a la senyora C. A. P., 
amb DNI núm  XXXX, la sanció de TRES MIL EUROS (3.000 €), de forma solidària, en 
relació a l’expedient sancionador num 000039/2017-DIS,  de conformitat amb la 
Proposta de Resolució de la Instructora de l’expedient de data 6 de març de 2018, 
ressenyada a la part expositiva de la present resolució. 
 
SEGON.  Notificar aquesta resolució a cadascun dels interessats i al Servei de 
Recaptació 
 
TERCER.  Adjuntar el document per efectuar el pagament de la quantitat a liquidar en 
els terminis i condicions establerts en el propi document.”. 
 
13. LLICÈNCIES I DISICPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 

RESOLUCIÓ AMB IMPOSICIÓ DE SANCIÓ, AMB APLICACIÓ DE LES 
REDUCCIONS QUE CONTEMPLA L’ART. 85 DE LA LLEI 39/2015,   DE L’1 
D’OCTUBRE, A INVEROLD 2013, SL, I ARXIU DEFINITIU  DE L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER EXERCIR DE BAR  MUSICAL AMB MÚSICA EN 
DIRECTE SENSE AUTORITZACIÓ.  NÚM. EXP.: 000005/2018-SACT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- IMPOSAR a la societat INVEROLD 2013, SL amb NIF B6599401-4 com a 
titular de l’activitat del local HOSTAL I RESTAURANT,  situat al carrer Puigcerdà, 16, 
d’aquesta localitat, una sanció de MIL CINC-CENTS UN EUROS (1501 euros), com a 
responsable de la infracció per incompliment d’horari, pels fets que es declaren provats 
a la present proposta de resolució. 
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SEGON.- Tenir per efectuada la declaració de reconeixement de responsabilitat i per 
efectuat el pagament de la sanció proposada per la instructora del present expedient 
sancionador, segons la instància presentada per la referida interessada mitjançant en 
data 9 de maig  de 2018, als efectes de reducció de la sanció imposada segons es 
preveu a l’art. 85 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu 
Comú de les administracions Públiques.  
 
TERCER.- Aplicar una reducció d’un 20% sobre l’import de la sanció proposada, pel 
reconeixement de la seva responsabilitat, i una altra reducció del 20% sobre dit import 
pel pagament de la sanció abans de la resolució del present expedient, acceptant el 
pagament i quantia final de la sanció per un import total de NOU-CENTS EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS (900,60 euros), en aplicació de l’anteriorment referit l’art. 85 de la 
Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
administracions Públiques. 
 
En virtut de l’apartat 3r d’aquest art. 85, l’efectivitat d’aquestes reduccions sobre l’import 
de la sanció proposada comporten el desistiment i renúncia a qualsevol acció o 
recurs en via administrativa contra la sanció.  
 
QUART.- DONAR PER RESOLT  I ARXIVAR el present expedient sancionador iniciat 
per l’incompliment de l’horari de tancament donat que la societat  INVEROLD 2013, SL 
amb NIF B6599401-4, ha fet efectiu el pagament de la sanció.    
 
CINQUÉ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
14. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER F. R. G., PER A  
FER CANVI D'ÚS DE LOCAL EN PB, REFORMA I AMPLIACIÓ DE 
L'HABITATGE DE 1PP I ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L'EDIFICI 
ENTRE MITGERES  A C. PARLAMENT,   16.   NÚM. EXP.: 000517/2018-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  F. R. G., per a  CANVIAR 
L'ÚS DEL LOCAL DE LA PB 2A PORTA COM A HABITATGE, PER A REFORMAR I 
AMPLIAR L'HABITATGE DE LA PLANTA PRIMERA 2A PORTA I PER A ARRANJAR 
LA FAÇANA DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, SITUAT AL C. 
PARLAMENT,   16 (Exp. 000517/2018-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 s’ha concedit amb el Projecte Bàsic, qualsevol modificació que comporti 
el posterior desenvolupament del Projecte Executiu, s0’haurà de presentar com a 
modificació del Projecte Bàsic. Igualment per poder començar les obres cal portar a 
aquest Ajuntament el Projecte d’Execució. 

2. 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’evitat la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 
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3. La descripció dels elements objecte de la llicència és la següents: 

Estat actual: 

• Porta 2ª planta baixa: Local de 53,71m2 construïts desenvolupats en planta baixa 
amb façana al carrer Parlament. 

• Porta 2ª planta primera: habitatge de 43,68 m2 construïts desenvolupats en planta 
primera amb façana al carrer Parlament. 

Estat reformat: 

• Porta 2ª planta baixa: habitatge de 53,71 m2 construïts desenvolupats en planta 
baixa amb façana al carrer Parlament. 

• Porta 2ª planta primera: habitatge de 53,71 m2 construïts desenvolupats en planta 
primera amb façana al carrer Parlament. 

4. 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 vist pel 
col·legi professional. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

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

9. 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. 
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10. 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. 

11. 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.  
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SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
 
15. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DONAR COMPTE A LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES 
PER DECRET PER DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.   
NÚM. EXP. D180605. 

 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per REFORMES I REHABILITACIONS GRUP 3, SL, per 
arranjar cornisa de l’edifici unifamiliar entre mitgeres, al C. Sant Roc, 22 (564/2018) 

2. Id. per REFORMES I REHABILITACIONS GRUP 3, SL, per arranjar llosana del 
balcó de l’edifici, al Pg. Marítim, 70 (565/2018) 

3. Id. per XXXX, per fer modificació de les obres a realitzar segons la llicència 
976/2017-OBR i instal·lar bastida per arranjar esquerdes, al Pg. Carme, 22 
(568/2018) 

4. Id. per XXXX, per construir piscina de 5 x 3 metres a l’habitatge, al Ptge. Riu Tajo, 3 
(569/2018) 

5. Id. per XXXX, per arranjar tanca dels baixos de la finca, a la Pl. Adarro, 4B Bx 04 
(573/2018) 

6. Id. per COM. PROP. C. AIGUAMOLLS, 12, per fer modificació parcial del tancament 
de la façana posterior, al C. Aiguamolls, 12 (591/2018) 

7. Id. per COM. PROP. C. MANUEL TOMAS, 5, per fer rehabilitació dels patis interiors 
A, B i C, al C. Manuel Tomàs, 5 (592/2018) 

8. Id. per SERRA EXPERIENCIA IMMOBILIARIA, SL, per reformar local destinat a 
oficines amb una petita afectació estructural i obertura en façana, al C. Sant Pius X, 
17 Bx 01 (597/2018) 

9. Id. per ORANGE ESPAGNE, SAU, per fer rasa per connexió de telefonia de 103m, 
al C. Joan d’Austria, 1 (577/2018) 

10. Id. per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA, per obrir rasa de 1 x 0,4 m per 
substitució de vàlvula d’escomesa de gas, al C. Sant Gervasi, 23 (581/2018) 

11. Id. per ENDESA, SA, per obrir rasa de 8m per connexió elèctrica de BT, al C. Joan 
Ricart, 29 (583/2018) 

12. Id. per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL, per obrir rasa de 7 m per 
connexió elèctrica, al C. Santa Magdalena, 1 (600/2018) 
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13. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per GAS NATURAL CATALUNYA, 
SDG, SA, per obrir ras per connexió de gas de 0,6 x 0,4 m, a la Av. Somella, 27 
(579/2018) 

14. Id. per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA, per obrir rasa de 1,6 x 0,4 m per 
connexió de gas, al C. Jardi, 74 (580/2018) 

15. Id. per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA, per obrir rasa de 25 x 0,4 m i 
escomesa de 1 x 0,4 m per connexió de gas, al C. Garbell, 27 (582/2018) 

16. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per obrir rasa de 1,2 x 0,4 m per connexió de 
gas, al C. Tires, 30 (596/2018) 

17. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per obrir rasa de 0,7 x 0,4 m per connexió de 
gas, al C. Estaca, 39 (602/2018) 

16. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DONAR COMPTE A LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES 
I DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. 
NÚM. EXP. CP180605. 

OBRES   
 
Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada per ONA BEACH CLUB, SL, per construir edifici destinat a 

restaurant, a la Pl. Trajo de Garbi, s/n (551/2018)(1243/2016) 

2. Id. per XXXX, per la construcció d’habitatge unifamiliar en testera, al C. Germanes 
Rosell, 9 (574/2018)(88/2016) 

Obres menors 

1. Comunicació presentada per COM. PROP. PG. VORAMAR, 6, per pintar façana, al 
Pg. Voramar, 6 (244/2018) 

2. Id. per XXXX, per reformar bany i cuina, canviar paviments i pintar habitatge amb 
canvi de distribució, al C. Forn del Vidre, 20 02 02 (394/2018) 

3. Id. per XXXX, per fer canvis de distribució interior al habitatge, a la Pl. Rajanta, 4 01 
02 (516/2018) 

4. Id. per XXXX, per canviar el paviment de la terrassa, al C. Joan Fuster, 5 (520/2018) 

5. Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Josep Coroleu, 101 01 01 
(521/2018) 
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6. Id. per XXXX, per substituir paviment de l’habitatge, al C. Lepanto, 42 02 02 
(522/2018) 

7. Id. per XXXX, per canviar paviment, canviar rajoles i portes de la cuina de 
l’habitatge, al C. Pare Gari, 78 02 03 (523/2018) 

8. Id. per XXXX, per reformar bany i substituir banyera per plat de dutxa de l’habitatge, 
al C. Escorxador, 8 01 02 (525/2018) 

9. Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Llorers, 11 A (526/2018) 

10. Id. per XXXX, per fer canvi de distribució de l’habitatge unifamiliar entre mitgers, al 
C. Economia, 27 (527/2018) 

11. Id. per XXXX, per reformar bany de l’habitatge, al C. Manuel de Cabanyes, 18 01 01 
(530/2018) 

12. Id. per COM. PROP. C. ANCORA, 2-4, per fer rehabilitació d’elements puntuals en 
edifici plurifamiliar entre mitgeres en façana, al C. Ancora, 2-4 (532/2018) 

13. Id. per XXXX, per reformar bany de l’habitatge, al C. Rei Pere El Cerimonios, 59 
Esc. E Bx 1 (533/2018) 

14. Id. per XXXX, per substituir paviment del bany i cuina de l’habitatge, al C. Cristòfol 
Raventós, 9 02 03 (534/2018) 

ACTIVITATS 

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA 
 
1- Declaració responsable d’obertura presentada per XXXX per instal·lar un centre 

d’estètica al carrer de la Llibertat, 8. (64/18-eact) 
 
2- Declaració responsable d’obertura presentada per XXXX per instal·lar una sala de 

videojocs, venda i lloguer de videojocs i articles relacionats al carrer de Recreo, 58, 
bxs. (63/18-eact) 

 
3- Declaració responsable d’obertura presentada per XXXX per instal·lar una activitat 

de venda de roba al carrer de Sant Gregori, 7bxs. (70/18-eact) 
 
COMUNICACIO PRÈVIA D’OBERTURA 
 
4- Comunicació prèvia d’obertura presentada per NAZCA MEDITERRÀNEA, SL, per 

instal·lar un bar restaurant a la plaça Mediterrània, 2, bxs. 9.(63/17-eact) 
 
5- Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXX, per instal·lar un bar al carrer 

Josep Coroleu, 1B, bxs. (activitat existent) (101/18-eact) 
 
6- Comunicació prèvia d’obertura presentada per CALRISA, SCP, per ampliar horari 

del restaurant de la plaça de les Cols, 19. (24/12-act) 



 

 
 

 

17 
 

 
7- Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXX per instal·lar una activitat 

d’elaboració  i venda de menjars per emportar al carrer de Providència, 12. (13/18-
ACT) 

 
8- Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXX per ampliar i canviar de nom 

un taller de reparació de motos al carrer de Josep Coroleu, 8, bxs. 1. (301/16-ACT) 
 
9- Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXX per legalitzar un taller mecànic 

al carrer d’Estudis, 22-24. (11/18-ACT) 
 
10- Comunicació prèvia d’obertura presentada per BUILDINGCENTER, SA per instal·lar 

un aparcament al carrer Riu Segura, 99. (6/18-ACT) 
 
17. SERVEIS JURÍDICS I ADMINISTRATIUS D’URBANISME. SOTMETRE A 

INFORMACIÓ PÚBLICA LA PROPOSTA DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA 
DEL POLÍGON II DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR “PIRELLI 
MAR” DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  NÚM. EXP. 24/2018/eURB. 

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

ACORD: 
 
“PRIMER.- Sotmetre a informació pública la proposta de reparcel·lació voluntària del 
Polígon d’Actuació II definit en el Pla Especial de Reforma Interior “Pirelli Mar” de 
Vilanova i la Geltrú, presentada en data 27 d’abril de 2018 (registre d’entrada núm. 
2018015001) pel Sr. Á. F. S., en qualitat d’apoderat dels propietaris quines finques 
conformen la totalitat del referit polígon, de comú acord mitjançant escriptura pública 
atorgada en data 19 d’abril de 2018, davant el Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, 
Sr. Gerardo Conesa Martínez, núm. de protocol 1147.  
 
Aquesta informació pública s’estableix pel termini d’UN (1) MES, dins el qual s’ha de 
concedir simultàniament audiència a les persones interessades, amb citació personal, 
de conformitat amb el previst a l’article 164.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme 
(aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol).  
 
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, 
 
A aquests efectes, l’expedient estarà a disposició de qualsevol interessat als Serveis 
Jurídics i Administratius d’Urbanisme, plaça de la Vila, 8, 2n, 08800 de Vilanova i la 
Geltrú, de dilluns a divendres, de 9:30 a 14:00 h. 

 
TERCER. Notificar el present acord al Sr. Á. F. S., en qualitat d’apoderat dels propietaris 
quines finques conformen la totalitat del referit polígon d’actuació, així com als 
interessats en l’expedient, concedint-los audiència per termini d’UN (1) MES, a comptar 
a partir de l’endemà de la recepció de la notificació. 
 
D’acord amb les lletres d) i e) de l’article 119.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, la 
notificació de l’acord d’aprovació definitiva d’aquesta reparcel·lació voluntària s’haurà de 
produir en el termini de dos mesos des del finiment del termini d’informació pública. En 
cas contrari, s’entén que el projecte ha quedat aprovat definitivament per silenci 
administratiu positiu. Un cop aprovat definitivament o acreditat l’acte presumpte, segons 
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el que estableix la legislació de procediment administratiu comú, l’administració n’ha 
d’ordenar la publicació i la notificació reglamentàries i, si escau, la formalització 
corresponent.”. 

 
 
Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local 
 
18. IMPOSAR A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA 

DE 2.252 € PER INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA 
D’ANIMALS, PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I LA 
SEVA CONDUCCIÓ PER LA VIA PÚBLICA SOLT I SENSE MORRIÓ, EN DATA 
25/10/2017. NÚM. EXP. 000785/2017-UES. 

 

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

19. IMPOSAR A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA 
DE 3.377 € PER INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA 
D’ANIMALS, PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I LA 
SEVA CONDUCCIÓ PER LA VIA PÚBLICA SOLT I SENSE MORRIÓ, EN DATA 
21/04/2017. NÚM. EXP. 000027/2018-UES. 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de dos mil 
dos cents cinquanta-dos euros (2.252 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança 
Municipal sobre tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
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SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de mil cent 
vint-i-cinc euros (1.125 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal sobre 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
En conseqüència, l’import total de les sancions imposades ascendeix a la 
quantitat de tres mil tres cents setanta-set euros (3.377 €). 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 

20. IMPOSAR A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA 
DE 2.252 € PER INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA 
D’ANIMALS, PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I LA 
SEVA CONDUCCIÓ PER LA VIA PÚBLICA SOLT I SENSE MORRIÓ, EN DATA 
23/04/2017. NÚM. EXP. 000028/2018-UES. 

 

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

21. IMPOSAR A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE                   
MULTA DE 1.501 € PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27, PER TINENÇA                  
DE  GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA, EN DATA 02/05/2017.                                  
NÚM. EXP. 000031/2018-UES. 

 

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

22. IMPOSAR A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA 
DE 2.252 € PER INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA 
D’ANIMALS, PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I LA 
SEVA CONDUCCIÓ PER LA VIA PÚBLICA SOLT I SENSE MORRIÓ, EN DATA 
02/05/2017. NÚM. EXP. 000032/2018-UES. 

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

23. IMPOSAR A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA 
DE 2.252 € PER INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA 
D’ANIMALS, PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I LA 
SEVA CONDUCCIÓ PER LA VIA PÚBLICA SOLT I SENSE MORRIÓ, EN DATA 
26/04/2017. NÚM. EXP. 000033/2018-UES. 

 

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

24. IMPOSAR A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA 
DE 1.501 € PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27, PER TINENÇA DE GOS 
PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA, EN DATA 02/05/2017.                                                          
NÚM. EXP. 000035/2018-UES. 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de mil cinc 
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment. 
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.”. 
 

25. IMPOSAR A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA 
DE 2.252 € PER INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA 
D’ANIMALS, PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I LA 
SEVA CONDUCCIÓ PER LA VIA PÚBLICA SENSE MORRIÓ EN DATA 
03/05/2017, I DESESTIMAR TOTALMENT LES AL·LEGACIONS PER HAVER 
QUEDAT ACREDITATS ELS FETS OBJECTE DE LES INFRACCIONS A 
TENOR DE L’INFORME DE RATIFICACIÓ DE LA POLICIA LOCAL.                
NÚM. EXP. 000036/2018-UES. 

 

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

26. IMPOSAR A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA 
DE 2.252 € PER INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA 
D’ANIMALS, PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I LA 
SEVA CONDUCCIÓ PER LA VIA PÚBLICA SENSE MORRIÓ EN DATA 
03/05/2017, I DESESTIMAR TOTALMENT LES AL·LEGACIONS PER NO 
APORTAR CAP ELEMENT QUE JUSTIFIQUI L’INCOMPLIMENT DELS 
ARTICLES ESMENTATS I POSATS DE MANIFEST A LA DENÚNCIA DE LA 
POLICIA LOCAL. NÚM. EXP. 000037/2018-UES. 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI XXXX. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de mil cinc 
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX 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. 
 
QUART: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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27. IMPOSAR A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA 
DE 2.252 € PER INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA 
D’ANIMALS, PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I LA 
SEVA CONDUCCIÓ PER LA VIA PÚBLICA SENSE MORRIÓ, EN DATA 
03/05/2017. NÚM. EXP. 000040/2018-UES. 

 

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

DE 1.501 € PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27 DE L’ORDENANÇA 
D’ANIMALS, PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA EN DATA 
05/05/2017, I DESESTIMAR TOTALMENT LES AL·LEGACIONS EN EL QUE ES 
REFEREIX A LA INFRACCIÓ ESTABLERTA A L’ARTICLE 27 PER LA MANCA 
DE LLICÈNCIA. NÚM. EXP. 000045/2018-UES. 

 

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

29. IMPOSAR A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA 
DE 1.501 € PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27 DE L’ORDENANÇA 
D’ANIMALS, PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA EN DATA 
05/05/2017, I ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS PER ADMETRE 
ÚNICAMENT L’ACOLLIMENT A MESURES ALTERNATIVES RESPECTE 
D’UNA DE LES DUES INFRACCIONS OBJECTE D’AQUEST EXPEDIENT. 
NÚM. EXP. 000046/2018-UES. 

 

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

30. IMPOSAR A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA 
DE 1.501 € PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27 DE L’ORDENANÇA 
D’ANIMALS, PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA EN DATA 
05/05/2017, I ESTIMAR TOTALMENT LES AL·LEGACIONS RESPECTE A LA 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 31.3 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER 
CONDUCCIÓ DE GOS PERILLÓS PER LA VIA PÚBLICA DESLLIGAT I SENSE 
MORRIÓ I AL MANTENIMENT DEL 20% DE DESCOMPTE EN L’IMPORT DE 
LA SANCIÓ. NÚM. EXP. 000060/2018-UES. 

 

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

31. IMPOSAR A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA 
DE 1.501 € PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27, PER TINENÇA DE GOS 
PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA, EN DATA 02/05/2017.                                   
NÚM. EXP. 000063/2018-UES. 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de mil cinc 
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment. 
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.”. 
 
 

32. IMPOSAR A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA 
DE 751 € PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 31.3 DE L’ORDENANÇA 
D’ANIMALS, PER CONDUCCIÓ DE GOS PERILLÓS PER LA VIA PÚBLICA 
SENSE MORRIÓ I ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES RESPECTE A LA INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27 PER 
TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA, PER DISPOSAR DE TOTA 
LA DOCUMENTACIÓ EXIGIDA PER LA NORMATIVA D’APLICACIÓ DEL SEU 
ANIMAL, EN DATA 08/05/2017. NÚM. EXP. 000083/2018-UES. 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI XXXX, en el que es refereix a la infracció tipificada a l’article 27 de l’Ordenança 
Municipal, per disposar de tota la documentació exigida per la normativa d’aplicació del 
seu animal. 
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SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de set cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 

33. ARXIVAR L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES 
AL·LEGACIONS PRESENTADES PER PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, 
PER TENIR REGULARITZADA TOTA LA DOCUMENTACIÓ REFERENT AL 
SEU GOS EN LA DATA DELS FETS, PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27 DE 
L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS, EN DATA  04/05/2017.                         
NÚM. EXP. 000573/2017-UES. 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI XXXX, per tenir regularitzada tota la documentació referent al seu gos en la  ata 
dels fets. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la persona responsable, fent-li saber que pot 
formular al·legacions en el termini de 10 dies, així com els recursos que l’assisteixen.”. 
 

34. ARXIVAR L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES 
AL·LEGACIONS PRESENTADES PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, PER 
HAVER CONSTATAT QUE EL RESPONSABLE DE LA INFRACCIÓ ERA UNA 
ALTRA PERSONA, PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27 DE L’ORDENANÇA DE 
TINENÇA D’ANIMALS, PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA 
I DE L’ARTICLE 16.1 L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS PER NO 
ATENDRE EL REQUERIMENT DE MEDI AMBIENT, EN DATA 30/05/2017. 
NÚM. EXP. 000650/2017-UES. 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI XXXX per haver constatat que el responsable de la infracció era una altra persona. 
 
SEGON: ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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35. ARXIVAR L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES 
AL·LEGACIONS PRESENTADES PERSONA  TITULAR DEL DNI XXXX, PER 
NO SER CONSTITUTIUS ELS FETS DE CAP INFRACCIÓ, PER INFRACCIÓ DE 
L’ARTICLE 27 DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS PER TINENÇA 
DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I DE L’ARTICLE 16.1 L’ORDENANÇA 
DE TINENÇA D’ANIMALS PER NO ATENDRE EL REQUERIMENT DE MEDI 
AMBIENT, EN DATA 27/04/2017. NÚM. EXP. 000681/2017-UES. 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI XXXX, per no ser constitutius els fets de cap infracció. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient per estimació de les al·legacions. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 

36. ARXIVAR L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES 
AL·LEGACIONS PRESENTADES PERSONA  TITULAR DEL DNI XXXX, PER 
ESTAR TRAMITANT-LA EN UN ALTRE AJUNTAMENT, PER INFRACCIÓ DE 
L’ARTICLE 27 DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS, PER TINENÇA  
DE GOS POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA, EN DATA 
24/04/2017. NÚM. EXP. 000029/2018-UES. 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. ESTIMAR les al·legacions presentades per la persona titular del DNI XXXX, 
en el que es refereix a la infracció establerta a l’article 27 l’Ordenança Municipal sobre 
tinença d’animals, per la manca de llicència del seu gos, per haver presentat la 
documentació corresponent. 
 
SEGON. DESESTIMAR les al·legacions presentades per la persona titular del                        
DNI XXXX, en el que es refereix a la infracció establerta a l’article 31.3 l’Ordenança 
Municipal sobre tinença d’animals, per portar el gos sense morrió. 
 
TERCER. ORDENAR l’arxiu de l’expedient en el que es refereix a la infracció establerta 
a l’article 27. 
 
QUART. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de set cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal sobre 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
CINQUÈ: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
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SISÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 

37. ARXIVAR L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES 
AL·LEGACIONS PRESENTADES PER LA PERSONA  TITULAR DEL                      
DNI XXXX, PER HAVER PRESENTAT LA LLICÈNCIA CORRESPONENT DE 
TINENÇA DE GOS POTENCIALMENT PERILLÓS, PER INFRACCIÓ DE 
L’ARTICLE 27 DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS.                                   
NÚM. EXP. 000030/2017-UES. 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI XXXX. 
 
SEGON: ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador per estimació d’al·legacions. 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 

38. ARXIVAR L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES 
AL·LEGACIONS PRESENTADES PERSONA  TITULAR DEL DNI XXXX, PER 
TENIR TOTA LA DOCUMENTACIÓ REGULARITZADA EN LA DATA DELS 
FETS, PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27 DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA 
D’ANIMALS, PER TINENÇA DE GOS POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE 
LLICÈNCIA, EN DATA 05/05/2017. NÚM. EXP. 000034/2018-UES. 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. ESTIMAR les al·legacions presentades per la persona titular del DNI XXXX, 
en el que respecta a la infracció establerta a l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, per tenir tota la documentació regularitzada en la data dels fets. 
 
SEGON: ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador a la persona titular del                           
DNI XXXX per estimació d’al·legacions. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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39. ARXIVAR L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER REALITZACIÓ FAVORABLE DE 
MESURES ALTERNATIVES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT COM A 
COMPENSACIÓ AL PAGAMENT DE LA SANCIÓ A LA PERSONA  TITULAR 
DEL NIE XXXX PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 3 1.3 DE L’ORDENANÇA DE 
TINENÇA D’ANIMALS, PER CONDUCCIÓ D’UN GOS POTENCIALMENT 
PERILLÓS PER LA VIA PÚBLICA SENSE MORRIÓ, EN DATA 03/05/2017. 
NÚM. EXP. 000039/2018-UES. 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXX la sanció de 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. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del NIE XXXX per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.”. 
 

40. ARXIVAR L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES 
AL·LEGACIONS PRESENTADES PERSONA  TITULAR DEL NIE XXXX, PER 
TENIR REGULARITZADA EN LA DATA DELS FETS,  PER INFRACCIÓ DE 
L’ARTICLE 27 DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS, PER TINENÇA 
DE GOS POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA, EN DATA 
03/05/2017. NÚM. EXP. 000039/2018-UES. 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. ESTIMAR les al·legacions presentades per la persona titular del                                  
NIE XXXX, en el que respecta a la infracció establerta a l’article 27 de l’Ordenança 
Municipal sobre la tinença d’animals, per tenir tota la documentació regularitzada en la 
data dels fets. 
 
SEGON: ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador a la persona titular del                          
NIE XXXX per estimació d’al·legacions. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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41. ARXIVAR L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES 
AL·LEGACIONS PRESENTADES PER PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, 
PER HAVER REGULARITZAT LA PART RESPONSABLE LA DOCUMENTACIÓ 
I PER ESTAR JA PAGANT UNA SANCIÓ PELS MATEIXOS FETS, PER 
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA 
D’ANIMALS, PER TINENÇA D’UN GOS POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE 
LLICÈNCIA I LA SEVA CONDUCCIÓ PER LA VIA PÚBLICA SENSE MORRIÓ, 
EN DATA  08/05/2017. NÚM. EXP. 000080/2018-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI XXXX, per haver regularitzat la part responsable la documentació i per estar ja 
pagant una sanció pels mateixos fets. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.35 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari. 
 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana           Marcel·lí Pons Duat 
 


