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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         

DE 15 DE GENER DE 2019 
 
 
Acta núm. 02 
 
Assistents: 

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

  
           SECRETARI  
 MARCEL·LÍ PONS DUAT 
 
 INTERVENTOR 
 CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. ANNABEL FERRER GARCIA (Comunicació),                    
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 18 DE 

DESEMBRE DE 2018. 
 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 18 de 
desembre de 2018. 
 
2. FE PÚBLICA . APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 08 DE 

GENER DE 2019. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 08 de gener 
de 2019. 
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3. CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL SOFTWARE Q-MATIC 
PER A LA GESTIÓ I DIRECCIONAMENT D’ATENCIÓ ALS CIUTADANS DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000046/2018-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 de contractació  
mitjançant procediment negociat sense publicitat, i el plec de clàusules administratives 
particulars i tècniques per a la contractació del servei de manteniment del software Q-
MATIC per a la gestió i direccionalment d’atenció als ciutadans de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, amb una duració de cinc anys. 
 
Segon.- Convidar a l’empresa Q-MATIC SISTEMAS, S.A.U, a presentar proposició per 
mitjans electrònics, que haurà d’igualar o disminuir el pressupost base de licitació anual 
que es fixa en QUATRE MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE AMB VINT-I-SET 
EUROS (4.764,27 €) més MIL CINQUANTA EUROS (1.000,50 €) d’IVA al 21% que fan 
un total de CINC MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE AMB SETANTA SET EUROS 
(5.764,77 €). 
 
Tercer.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 22.9250.2200001 Despeses OAC del pressupost 
vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que 
afectin a la durada del contracte. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
4. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL NIE XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 1.351 € PER 
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 16 , 5 I 12.1 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, NO 
ATENDRE UN REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, NO 
CENSAR EL GOS I NO EVITAR LES MOLÈSTIES QUE EL MATEIX CAUSAVA 
AL VEÏNS,  EN DATA 20/02/2018. NÚM. EXP. 000165/2018-UES 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXXXX la sanció de multa de 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. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXXXX la sanció de multa de tres cents 
euros (300 €) per infracció de l’article 5 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença 
d’animals, segons consta a l’expedient. 
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TERCER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXXXX la sanció de multa de tres 
cents euros (300 €) per infracció de l’article 12.1 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de mil 
tres cents cinquanta-un euros (1.351 €). 
 
QUART: REQUERIR la persona titular del NIE XXXXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 

5. 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 DE 30 OCTUBRE 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 25/06/2018.                                        
NÚM. EXP. 000362/2018-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 XXXXXX, en representació de la persona titular del DNI XXXXXX  
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI 52210184-T 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. 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI 52210184-T, 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.”. 
 
6. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL NIE XXXXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 300 € PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 45 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER 
SATISFER LES SEVES NECESSITATS FISIOLÒGIQUES A LA VIA, EN DATA 
28/06/2018. EXP. 000371/2018-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 NIE XXXXXX 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 NIE XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 

7. 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 DE 30 OCTUBRE 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 21/07/2018. NÚM. EXP. 
000377/2018-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 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, per tal que s’ingressi a la caixa 
de l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies hàbils a comptar 
des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta. 
 
TERCER. COMUNICAR a la persona titular del DNI XXXXXX, de conformitat amb 
l’article 104.2 de l’Ordenança de Mesures per fomentar el Civisme i la convivència a 
Vilanova i la Geltrú, que els presumptes infractors poden reconèixer la seva 
responsabilitat mitjançant el pagament de les sancions de multa amb una reducció del 
20% de l’import que aparegui en la proposta de resolució.”. 
 
El pagament de la sanció comportarà la terminació del procediment sens perjudici de 
presentar els recursos procedents, de conformitat amb l’article 104.3 de l’Ordenança de 
Mesures per fomentar el Civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú. 
 
QUART. 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.”. 
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8. 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 DE 30 OCTUBRE 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 22/07/2018. NÚM. EXP. 
000378/2018-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.”. 
 

9. 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 DE 30 OCTUBRE 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 21/07/2018. NÚM. EXP. 
000404/2018-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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10. 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 DE 30 OCTUBRE 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 27/07/2018. NÚM. EXP. 
000406/2018-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.”. 
 

11. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A 
L’ACTIVITAT COMERCIAL TITULAR DEL NIF XXXXXX LA SANCIÓ MULTA DE 
300€ PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 23.3.H) DE L’ORDENANÇA DE 
CIVISME, PER DEIXAR BOSSES DE RESIDUS A LA VIA PÚBLICA FORA 
DELS CONTENIDORS, EN DATA  22/08/2017. NÚM. EXP. 000417/2018-UES 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR al titular del NIF XXXXXX la sanció de multa de tres cents euros 
(300 €) per infracció de l’article 23.3.) de l’Ordenança de Mesures per a fomentar el 
Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR a la persona titular del NIF 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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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 DE 30 OCTUBRE 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 03/08/2018. NÚM. EXP. 
000418/2018-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 XXXXXX. 
 
SEGON. 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. 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUAT. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 

13. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 
PERSONA TITULAR DEL NIE XXXXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 300 € PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 45 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER 
SATISFER LES SEVES NECESSITATS FISIOLÒGIQUES A LA VIA, EN DATA 
21/08/2018. EXP. 000462/2018-UES 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del Document Identificatiu XXXXXX 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 Document Identificatiu 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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14. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES PER PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER NO PODER 
ATRIBUIR ELS FETS A LA PERSONA OBJECTE DE LA SANCIÓ, PER DEIXAR 
UNA CAIXA DE CARTÓ AL COSTAT DE LA PAPERERA UBICADA A LA VIA 
PÚBLICA, EN DATA  13/09/2018. NÚM. EXP. 000461/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI XXXXXX. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
15. 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 XXXXXX, PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 73.1 I 73.2 DE 
L’ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA, PER CAUSAR MOLÈSTIES 
ALS VEÏNS PER CRIDAR A LA VIA PÚBLICA, EN DATA 12/08/2018. NÚM. 
EXP. 000471/2018-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 cent euros (150 
€) per infracció de l’article 73.1 i 73.2 de l’ordenança de Mesures per a fomentar el 
Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient.  
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI XXXXXX 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.”. 
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16. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES PER PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER NO HAVER 
CAP INTENCIONALITAT NI CAUSAR CAP DANY NI MOLÈSTIA I QUE ES 
POSARIA ELS MITJANS PERQUÈ NO TORNÉS A PASSAR, PER CAUSAR 
MOLÈSTIES A UN VEÍ COM A CONSEQÜÈNCIA DE CAURE AIGUA DE LES 
PLANTES, EN DATA 09/08/2018. NÚM. EXP. 000473/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI XXXXXX. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
INTERVENCIÓ 
 
17. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2018/43.   NÚM. EXP. 03/2019-EINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2018/43 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2018/43 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
PROJECTES I SERVEIS VIARIS 
 
18. PROJECTES I OBRES. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3  I 

ÚLTIMA A FAVOR DE UTE VORACYS-OPSA PER OBRES D’INSTAL·LACIÓ 
DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP ANNEX 2 DE L’ESTADI DE FUTBOL 
ALUMNES OBRERS. NÚM. EXP. 28/2018/EPUR 

 
Aquest punt es retira de l’Ordre del dia 
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19. SERVEIS VIARIS. APROVAR EL CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES, SOREA, AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
COMPANYIA D’AIGÜES PER LA GESTIÓ I US DE LES INFRAESTRUCTURES 
COMPARTIDES DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE L’AV. DEL TERME.                    
NÚM. EXP. 987/2018-EAJT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cubelles, SOREA, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, per 
a la gestió i ús de de les infraestructures compartides de la xarxa de clavegueram de 
l’avinguda del Terme. 
 
SEGON.- Disposar la publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat dels convenis i encàrrecs de gestió i les 
seves modificacions que s’aprovin per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
d’acord amb el que estableixen els art. 14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern a les entitats locals i 18.4 de la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades. 
 
MODEL FITXA-EXTRACTE 
 

Descripció: (títol del Conveni) 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES, SOREA, 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, I LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ, PER A LA GESTIÓ I ÚS DE DE LES INFRAESTRUCTURES COMPARTIDES 
DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE L’AVINGUDA DEL TERME. 

 
Data: (data de signatura) 
 

Signataris: (persones jurídiques o entitats que subscriuen el conveni) 
 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES, SOREA, L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, I 
LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
Objecte: (el motiu o raó del conveni) 
 
L’establiment del marc de col·laboració i cooperació interadministrativa, dins el marc de les 
respectives competències, entre les entitats intervinents i la determinació de les següents 
condicions en què es durà a terme: 

 
1. El repartiment de tasques de gestió dels col·lectors de pluvials i residuals, de 

l’Avinguda del Terme. 

 



 
 

11 
 
 
 
 

2. Definir els termes en que la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú realitzarà les 
actuacions per reduir les aportacions d’aigües pluvials al col·lector d’aigües residuals 
de l’Avinguda del Terme, que alhora aboca aquestes aigües a la xarxa de clavegueram 
de Cubelles. 

 
3. Definir els termes en que l’Ajuntament de Cubelles realitzarà les actuacions per reduir 

les aportacions d’aigües pluvials al col·lector d’aigües residuals de l’Avinguda del 
Terme, que alhora aboca aquestes aigües a la xarxa de clavegueram de Cubelles. 

Drets i Obligacions: (relació  d’acords que vinculen les parts) 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a reduir l’aportació d’aigües pluvials al 
col·lector d’aigües residuals de l’avinguda del Terme, en els termes que estableix la clàusula 
sisena del present conveni. Igualment, l’Ajuntament de Cubelles es compromet a reduir també 
l’aportació d’aigües pluvials a aquest col·lector, en els termes que estableix la clàusula setena 
del present conveni.  
 
Pel que fa al col·lector d’aigües pluvials de l’avinguda del terme, ambdós ajuntaments es 
comprometen a eliminar les eventuals connexions d’aigües residuals a aquest col·lector, 
provinents dels seus respectius termes municipals, en el cas que es produeixin, en els termes 
que estableixen les clàusules sisena i setena del present conveni. 
 
Els Ajuntaments de Cubelles i de Vilanova i la Geltrú s’obliguen a executar les tasques i amb 
les condicions indicades en aquest conveni, sobre els elements relatius al col·lector d’aigües 
residuals i pluvials de l’Avinguda del Terme. 
 
La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú realitzarà les actuacions detallades en el 
conveni per reduir l’aportació d’aigües pluvials al col·lector d’aigües residuals de l’avinguda del 
Terme i per reduir l’aportació d’aigües residuals al col·lector d’aigües pluvials del mateix vial. 
 
L’Ajuntament de Cubelles realitzarà les actuacions detallades en el conveni per reduir 
l’aportació d’aigües pluvials al col·lector d’aigües residuals de l’avinguda del Terme i per reduir 
l’aportació d’aigües residuals al col·lector d’aigües pluvials del mateix vial. 
 

Vigència: (data finalització del conveni) 
 
Quatre anys des de la seva signatura, prorrogables quatre anys més. 
 

 
QUART.- Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura d’aquest conveni i de 
tots aquells altres documents que siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Cubelles, SOREA i la Companyia 
d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, amb expressió dels recursos que siguin escaients. “.  
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URBANISME I HABITATGE 
 

20. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 
D’OBRES PRESENTADA PER CUNIT VERTICAL, SL, PER A  CONSTRUIR 
HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTERA DE PB+1PP  A PTGE. 
TRENCAPINYES,   10. NÚM. EXP. 001171/2018-OBR 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  CUNIT VERTICAL, SL, per 
a  CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTERA DE PB+1PP, a PTGE. 
TRENCAPINYES,   10, (Exp.001171/2018-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: 
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2. Els materials de façana caldrà que siguin en color blanc o molt clar. 

3. 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. 

4. Les plaques de captació hauran de col·locar-se planes en la coberta de l’edifici i 
sense dipòsit acumulador, de manera que no es produeixi cap impacte visual. 

5. 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. 

a. 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. 

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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 
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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. 

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, 
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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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21. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 
D’OBRES PRESENTADA PER F. R. D., PER A  AMPLIAR HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB LA CONSTRUCCIÓ DE 2 TRASTERS 
A LA PLANTA PRIMERA  A C. VALLADOLID,   25. NÚM. EXP. 001205/2018-
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. D., per a  AMPLIAR 
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB LA CONSTRUCCIÓ DE 2 
TRASTERS A LA PLANTA PRIMERA, a C. VALLADOLID,   25, (Exp.001205/2018-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:    
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2. Abans de l’inici de l’obra cal aportar el full de control de qualitat. 

3. 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. 

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. 
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. 
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CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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.  

15. 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. 

16. 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) 

17. 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. 

18. 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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22. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. DENEGAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER 
J. A. B. R., ON DEMANA LLICÈNCIA PER A CANVIAR LA COBERTA DE 
L’EDIFICACIÓ DE LES ANTIGUES QUADRES A LA FINCA DE LA, MASIA 
BENACH, A LA AV. VILAFRANCA DEL PENEDÈS. NÚM. EXP. 001371/2018-
OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER.- DENEGAR la llicència sol·licitada per J. A. B. R., per a PER A CANVIAR LA 
COBERTA DE L’EDIFICACIÓ DE LES ANTIGUES QUADRES A LA FINCA DE LA, 
MASIA BENACH, A LA AV. VILAFRANCA DEL PENEDES, d’acord amb la 
documentació presentada i amb l’informe tècnic  desfavorable que figura incorporat a 
l’expedient. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant.”. 
 
23. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE  LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES PER DECRET. NÚM. 
EXP. D190115. 

 
“LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per XXXXXX, per reparar i pintar la façana d’acord amb el 
projecte 1391/2017-OBR, al C. Col·legi, 9 (1415/2018-OBR) 

2. Id. per URBANGAS 2015, SL, per fer connexió interior de gas, a la Av. del Terme, 8 
(1439/2018-OBR) 

3. Id. per TELEFONICA DE ESPAÑA, per fer la instal·lació de 3 pals de fusta provisionals, 
al C. Codonyat, 9 (1473/2018-OBR).”. 

24. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS 
RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. NÚM. EXP. C190115. 

 
“OBRES   
 
Obres menors 

1. Comunicació presentada per FELCAS REFORMES I SERVEIS, SL, per 
impermeabilitzar el balcó i reconstruir tanca exterior, al C. de les Dunes, 13 
(1355/2018-OBR) 
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2. Id. per XXXXXX, per reformar l’interior de l’habitatge en un edifici plurifamiliar, al C. 
Alexandre de Cabanyes, 42 01 01 (1359/2018-OBR) 

3. Id. per XXXXXX, per reformar cuina de l’habitatge, al C. Alexandre de Cabanyes, 23 03 
01 (1360/2018-OBR) 

4. Id. per XXXXXX, per canviar les rajoles de la cuina, a la Av. Francesc macià, 167 B 02 
02 (1362/2018-OBR) 

5. Id. per COM. PROP. C. BRUC, 6, per arranjar la façana principal i les terrasses dels 
àtics, al. C. Bruc, 6 (1368/2018-OBR) 

6. Id. per COM. PROP. C. BRUC, 37, per arranjar la canonada del gas de la façana, al C. 
Bruc, 37 (1372/2018-OBR) 

7. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Forn del Vidre, 19 02 01 
(1377/2018-OBR) 

8. Id. COM. PROP. C. NARCIS MONTURIOL, 8, per arranjar la terrassa comunitària, al 
C. Narcís Monturiol, 8 (1374/2018-OBR) 

9. Id. per REFORMES I REHABILITACIONES GRUP 3 S.L, per arranjar coberta de l’edifici 
plurifamiliar, al C. Sant Onofre, 32 (1382/2018-OBR) 

10. Id. per REFORMES I REHABILITACIONES GRUP 3 S.L, per arranjar els baixos de la 
façana de l’edifici, al C. Pare Gari, 81 (1380/2018-OBR) 

11. Id. per REFORMES I REHABILITACIONES GRUP 3 S.L, per arranjar coberta de l’edifici 
plurifamiliar, al C. de l’Aigua, 106 (1381/2018-OBR) 

12. Id. per XXXXXX, per canviar banyer per plat de dutxa, al C. Doctor Fleming, 60 02 03 
(1381/2018-OBR) 

13. Id. per SANGOBAR 2008, SL, per arranjar el bar sense modificacions estructurals, a la 
Pl. Fabrica Nova, 4 Local 5 (1383/2018-OBR) 

14. Id. per XXXXXX, per arranjar cuina i bany de l’habitatge, a la Av. Francesc Macià, 161 
B Bxs 4 (1399/2018-OBR) 

15. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, a la Pl. de l’Anxaneta, 3 02 02 
(1402/2018-OBR) 

16. Id. per XXXXXX, per canviar el paviment i reformar banys de l’habitatge, al C. Francesc 
Puig i Figueres, 2 05 02 (1392/2018-OBR) 
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17. Id. per SOCIETAT CULTURAL LA GRAN PENYA, per arranjar el canaló de recollida 
d’aigües, a la Rbla. Principal, 52 (1395/2018-OBR) 

18. Id. per XXXXXX, per reformar l’interior de l’habitatge sense canvi de distribució, al Pg. 
Ribes roges, 22 Bxs 2 (1407/2018-OBR) 

19. Id. XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Anselm Clavé, 75 04 02 
(1408/2018-OBR) 

20. Id. per COM. PROP. C. LLIBERTAT, 66, per arranjar el terrat de l’edifici plurifamiliar, al 
C. Llibertat, 66 (1411/2018-OBR) 

21. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Menendez Pelayo, 11 03 
03 (1416/2018-OBR) 

22. Id. per XXXXXX, per reformar bany de l’habitatge, al C. Pere el Cerimonios, 42-52 Esc. 
G 03 02 (1418/2018-OBR) 

23. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Montseny, 7 04 01 
(1417/2018-OBR) 

24. Id. per XXXXXX, per reformar bany i pintar l’habitatge, al C. Canaries, 7 03 01 
(1419/2018-OBR) 

25. Id. per COM. PROP. C. ANCORA, 2-4, per arranjar façana posterior de l’edifici 
plurifamiliar entre mitgeres, al C. Ancora, 2-4 (1422/2018-OBR) 

26. Id. per XXXXXX, per reformar bany i cuina de l’habitatge, a la Av. Francesc macià, 167 
Esc A 04 04 (1425/2018-OBR) 

27. Id. per XXXXXX, per reformar bany i cuina, canviar el paviment de l’habitatge, al C. 
Codonyat, 30 03 02 (1431/2018-OBR) 

28. Id. per CONSELL COMARCAL DEL GARRAF, per reformar el local, a la Pl. de Beatriu 
de Claramunt, 5-8 (1432/2018-OBR) 

29. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Sant Onofre, 108 03 02 
(1436/2018-OBR) 

30. Id.  per XXXXXX, per arranjar i impermeabilitzar el terrat de l’edifici, al C. Llibertat, 21 
(1459/2018-OBR)”. 
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Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
25. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADOR. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI 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 
22/11/2017. NÚM. EXP. 000358/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de mil cinc 
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set cents 
cinquanta un euros (751 €) per infracció de l’article 16 l’ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de dos 
mil dos cents cinquanta-dos euros (2.252 ). 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.17 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 
 
 




