ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE 10 DE JULIOL DE 2018
Acta núm. 27
Assistents:
OLGA ARNAU SANABRA
GLORIA GARCIA PRIETO
ADELAIDA MOYA TAULÉS
BLANCA ALBÀ PUJOL
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
F. XAVIER SERRA ALBET
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.

FE PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 03 DE
JULIOL DE 2018.

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 03 de juliol de
2018
2.

CONTRACTACIÓ. APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA
DEL CONTRACTE DE LA SEGONA FASE DEL SERVEI D’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE MUSEOGRÀFIC DE L’ESPAI FAR AMB SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DELS APARELLS NECESSARIS PER A LA SEVA EXECUCIÓ.
NÚM. EXP. 000014/2016-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD
“PRIMER.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva a nom de l’empresa EXPOMON
PRODUCCIONS I MUNTATGES, SL amb CIF B-64589682, per import de 2.025€ (DOS
MIL VINT-I-CINC EUROS), referent a la contractació de la segona fase del servei
d’execució del projecte museogràfic de l’Espai Far amb subministrament i instal·lació dels
aparells necessaris per a la seva execució.
SEGON.- Notificar a l’empresa EXPOMON PRODUCCIONS I MUNTATGES, SL. la
present resolució.”.
3.

CONTRACTACIÓ. APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEFINITIVA
DEL CONTRACTE DE LA PRIMERA FASE
DEL SERVEI D’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE MUSEOGRÀFIC DE L’ESPAI FAR AMB SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DELS APARELLS NECESSARIS PER A LA SEVA EXECUCIÓ.
NÚM. EXP. 000038/2015-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Aprovar devolució de la garantia definitiva a nom de l’empresa EXPOMON
PRODUCCIONS I MUNTATGES, SL amb CIF B-64589682, per import de 2.050€ (DOS
MIL CINQUANTA EUROS), referent a la contractació de la primera fase del servei
d’execució del projecte museogràfic de l’Espai Far amb subministrament i instal·lació dels
aparells necessaris per a la seva execució.
SEGON.- Notificar a l’empresa EXPOMON PRODUCCIONS I MUNTATGES, SL. la
present resolució.”.
4.

CONTRACTACIÓ. APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA
DIPOSITADA MITJANÇANT AVAL DE CRÈDIT DE CAUCIÓ DEL CONTRACTE
DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES
DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000005/2014-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada mitjançant l’aval de
crèdit i caució núm. 4111169 per import de 7.850,46,-€ a l’empresa PRO-ACTIVA
SERVEIS AQUÀTICS, SL, amb NIF B62137252.
SEGON.- Notificar a PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS, SL, la present resolució.”.
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5.

CONTRACTACIÓ ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SUBMINISTRAMENT D’UNA RETROEXCAVADORA PER ALS SERVEIS
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
NÚM. EXP. 000013/2018-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Adjudicar a GEANCAR MAQUINARIA, S.A. amb NIF A96134598, el contracte
de subministrament d’una retroexcavadora per als serveis municipals de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, per import 81.800€ de base imposable i 17.178€ corresponent a un
21% d’IVA que fan un total de 98.978€ (NORANTA-VUIT MIL NOU-CENTS SETANTAVUIT EUROS).
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest subministrament es
contraurà amb càrrec a la partida pressupostaria 53.1621.227001 del pressupost
vigent.
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada
exercici pressupostari.
TERCER.- Notificar l’adjudicació a GEANCAR MAQUINARIA, S.A., 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 preveu la clàusula 31 del Plec de
clàusules administratives particulars al Cap de Servei de Serveis Viaris i Mobilitat.
SISÈ.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1.
SETÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents
siguin necessaris per a executar el present acord.”.
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6.

CONTRACTACIÓ. ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS
SERVEIS DELS ESPECTACLES PIROTÈCNICS PER LA FESTA MAJOR DE
VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000017/2018-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Adjudicar el contracte del serveis dels espectacles pirotècnics per a la Festa
Major de Vilanova i la Geltrú, de la següent manera:
-

-

-

LOT 1: Castell de focs de la Festa Major per al dia 4 d’agost a F.A. DEL
MEDITERRANEO, SLU, amb NIF B98660970, per import de 13.429,75€ de base
imposable i 2.820,25€ corresponent a un 21% d’IVA que fan un total de 16.250€
(SETZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS).
LOT 2: Castell de focs del Vot del Poble per al dia 5 d’agost a PIROTECNIA
ZARAGONA, S.A., NIF A50028398, per import de 1.800€ de base imposable i
378€ corresponent al 21% d’IVA que fan un total de 2.178€ (DOS MIL CENT
SETANTA-VUIT EUROS).
LOT 3: Els 12 Morterets per al dia 4 d’agost a PIROTECNIA IGUAL, S.A., NIF
A08623928, per import de 580€ de base imposable i 121,80€ corresponent al
21% d’IVA que fan un total de 701,80€ (SET-CENTS UN EUROS AMB
VUITANTA CÈNTIMS).

SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a la partida pressupostaria 31.3380.2260904 (Cultura populars i tradicional)
del pressupost vigent.
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada
exercici pressupostari.
TERCER.- Notificar l’adjudicació a les empreses licitadores per a que formalitzin el
contracte en el termini no superior a 15 dies hàbils següents a aquell en què rebi la
notificació de l’adjudicació del contracte, previ pagament de la taxa de formalització del
contracte de documents administratius, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 7, article 6,
epígraf 8.
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant i comunicar la
formalització del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya.
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com preveu la clàusula 32 del Plec de
clàusules administratives particulars a la Cap de Cultura.
SISÈ.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1.
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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.”.
7.

CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
OBERTURA
DEL
PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ
PER
A
LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER L’ORGANITZACIÓ, GESTIÓ I MUNTATGE
DE LA FIRA DE NOVEMBRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
NÚM. EXP. 000024/2018-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 subjecte a regulació harmonitzada, i el plec de clàusules
administratives particulars i tècniques per a la contractació dels serveis per l’organització,
gestió i muntatge de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú.
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada
d’acord amb els articles 156 a 158 de la LCSP, per un període de d’un any amb tres
pròrrogues d’un any cadascuna d’elles, amb un pressupost base de licitació anual és
CENT VUITANTA-VUIT MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT AMB VINT-I-NOU
EUROS (188.958,29 €), més TRENTA-SET MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU AMB
VINT-I-QUATRE EUROS (37.749,24 €), corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de
DOS-CENTS VINT-I-SIS MIL SET-CENTS SET AMB CINQUANTA-TRES EUROS
(226.707,53 €).
Import
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
TOTALS

32.210,00 €
45.474,00 €
41.758,29 €
8.320,00 €
31.146,00 €
7.620,00 €
9.200,00 €
13.230,00
188.958,29 €

IVA (21%)
6.764,10 €
9.549,54 €
8.769,24 €
1.747,20 €
6.540,66 €
1.600,20 €
2778,3
37.749,24 €

TOTAL
(iva inclòs)
38.974,10 €
55.023,54 €
50.527,53 €
10.067,20 €
37.686,66 €
9.220,20 €
9.200,00 €
16.008,30 €
226.707,53 €

TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4311.2279901 del pressupost vigent
.
Per als exercicis econòmics següents que afectin la durada del contracte es contraurà
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’habilitin.
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L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i
suficient.
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el DOUE i en el Perfil del Contractant.”.
8.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA DICTADA
PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 15 DE BARCELONA, QUE
DECLARA LA TERMINACIÓ DEL RECURS ABREUJAT 153/2017 D,
INTERPOSAT PER ARCARO, SL. NÚM. EXP. 23/2018/ESEC

Es dona compte a la Junta de Govern Local de l’auto recaigut en el següent
procediment:
“Òrgan jurisdiccional :

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 15 DE
BARCELONA.

Núm. procediment :

Abreujat núm. 153/2017 D

Data decret:

8 de febrer de 2018

Part actora :

ARCARO, SL

Part demandada :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:

M. A. F.

Objecte del procediment :

Resolució de data 21 de febrer de 2017 per la qual es
desestima el recurs de reposició contra la liquidació de
l’imports IIVTNU.

Decisió :

DECLARAR LA TERMINACIÓ del present procediment per
satisfacció extraprocessal sense imposició de costes.

Acords:

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

9.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 65/18,
ESTIMATÒRIA DEL RECURS, DE 29 DE MARÇ DE 2018, DICTADA PEL
JUTJAT DE CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 14 DE BARCELONA, EN EL
PROCEDIMENT ABREUJAT 157/2017 A, INTERPOSAT PER ARCARO, SL.
NÚM. EXP. 27/2018/ESEC.

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

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 14 DE
BARCELONA.

Núm. procediment:

Abreujat núm. 157/2017 A

Núm. i data sentència:

Sentència núm. 65/2018 de 29 de març de 2018
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Interlocutòria d’aclariment de data 1 de juny de 2018
Part actora:

ARCARO, SL

Part demandada:

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat(s):

M. A. F.

Objecte del procediment:

S’interposa recurs contra la resolució municipal de data

Decisió :

SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA DEL RECURS
- Estima el recurs
- Anul·la parcialment l’actuació administrativa en el sentit
de decretar que la quantia de l’impost d’ambdues
liquidacions puja a un total de 8509,12 euros.
- No es condemna en costes.

Fermesa :

La resolució judicial és ferma. Contra ella ja no es pot
interposar cap recurs.

Acords:

1- Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i
conforme.
2- Comunicar al departament de Gestió Tributària als
efectes oportuns.”.

10.

21/2/17, que desestima el recurs de reposició enfront les
liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys urbans

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER
CAIGUDA A LA PLAÇA CAL GANETA, EL DIA 21 DE MARÇ DE
2018. IMPORT SENSE ESPECIFICAR. NÚM. EXP. 000069/2018-REC.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada per la senyora amb DNI XXXX contra aquest Ajuntament.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”.
11.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL MUR
DE CASA SEVA A L’AVINGUDA SOMELLA, 12, A CAUSA DE LES ARRELS
D’UNS ARBRES DE LA VORERA, EL DIA 27 DE NOVEMBRE DE
2017. IMPORT SENSE ESPECIFICAR. NÚM. EXP. 000075/2018-REC.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada pel senyor amb DNI XXXX contra aquest Ajuntament.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”.
12.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 400 €
PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 45 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER
SATISFER LES SEVES NECESSITATS FISIOLÒGIQUES A LA VIA PÚBLICA,
EN DATA 19/09/2017. NÚM. EXP. 000717/2017-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de quatre
cents euros (400 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per a
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient.
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté
les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
13.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL NIE XXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 300 €
PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 45 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER
SATISFER LES SEVES NECESSITATS FISIOLÒGIQUES A LA VIA PÚBLICA,
EN DATA 02/10/2017. NÚM. EXP. 000718/2018-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 multa de tres cents
euros (300 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de 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 XXXX, perquè faci efectiu el pagament
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté
les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
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TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
14.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 300 €
PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 45 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER
SATISFER LES SEVES NECESSITATS FISIOLÒGIQUES A LA VIA PÚBLICA,
EN DATA 27/10/2017. NÚM. EXP. 000761/2017-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de tres cents
euros (300 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per a fomentar el
Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient.
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté
les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
15.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 300 €
PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 45 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER
SATISFER LES SEVES NECESSITATS FISIOLÒGIQUES A LA VIA PÚBLICA,
EN DATA 26/11/2017. NÚM. EXP. 000762/2017-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de tres cents
euros (300 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per a fomentar el
Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient.
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté
les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
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16.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 150 € PER
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 73.3 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER
MOLÈSTIES CAUSADES ALS VEÏNS COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
LLADRUCS D’UN GOS DE LA SEVA PROPIETAT, EN DATA 18/09/2017.
NÚM. EXP. 000764/2017-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de cent
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 73.3 de l’Ordenança de Mesures per a
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient.
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté
les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
17.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 300 €
PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 20.1 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER
REALITZAR GRAFITIS A LA VIA PÚBLICA, EN DATA 27/08/2017.
NÚM. EXP. 000767/2017-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de tres cents
euros (300 €) per infracció de l’article 20.1 de l’Ordenança de Mesures per a fomentar el
Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient.
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté
les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
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18.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 150 €
PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 73.1 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER
CAUSAR MOLÈSTIES PER SOROLL OCASIONADES PER MUSICA A VOLUM
MOLT ALT, EN DATA 12/08/2017. NÚM. EXP. 000779/2017-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de cent
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 73.1 de l’Ordenança de Mesures per a
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient.
SEGON: 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.”.
19.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 751 €
PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 16.1 DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA
D’ANIMALS, PER NO ATENDRE EL REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE
MEDI AMBIENT, EN DATA 22/07/2016. NÚM. EXP. 000042/2018-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 set cents
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança Municipal de
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.”.
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20.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX 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 25/01/2018.
NÚM. EXP. 000069/2018-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 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 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.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 300 €
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 02/03/2018.
NÚM. EXP. 000171/2018-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER: DESESTIMAR totalmentment 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 tres cents
euros (300 €) 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 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.”.
22.

UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
ARXIVAR
L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS
PRESENTADES PER LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, PER NO
PODER REALITZAR EL TRÀMIT REQUERIT PER CAUSES ALIENES A LA
SEVA VOLUNTAT I DE FORÇA MAJOR, PER INFRACCIÓ ART. 16.1 DE
L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS, EN DATA 11/12/2017.
NÚM. EXP. 000186/2018-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 no poder realitzar el tràmit requerit per causes alienes a la seva voluntat
i de força major.
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.
23.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. DECLARAR LA
CADUCITAT DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR INCOAT A NOM DE LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, PER DEIXAR UN VOLUM DE RESIDUS
FORA DELS CONTENIDORS DE RECOLLIDA SELECTIVA DEL C. DELS
OMS,
DAVANT
DEL
NÚMERO
38,
EN
DATA
10/08/2017.
NÚM. EXP.: 000726/2017-UES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER: DECLARAR LA CADUCITAT per haver passat el termini de 6 mesos des de
l’inici de l’expedient sense notificar la resolució de l’expedient sancionador incoat a nom
de la persona titular del DNI XXXX, sens perjudici de la possibilitat de tornar a incoar
expedient sancionador en cas de que els fets no hagin prescrit.
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos
que l’assisteixen.”.
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24.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. DECLARAR LA
CADUCITAT DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR INCOAT A NOM DE LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, PER DIPOSITAR UNA BOSSA
D’ESCOMBRARIES EN LA PAPERERA UBICADA AL PASSEIG
MARÍTIM, DAVANT DEL NÚMERO 55, EN DATA 13/09/2017.
NÚM. EXP.: 000745/2017-UES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER: DECLARAR LA CADUCITAT per haver passat el termini de 6 mesos des de
l’inici de l’expedient sense notificar la resolució de l’expedient sancionador incoat a nom
de la persona titular del DNI XXXX, sens perjudici de la possibilitat de tornar a incoar
expedient sancionador en cas de que els fets no hagin prescrit.
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos
que l’assisteixen.”.
INTERVENCIÓ
25.

APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUMERO F/2018/21. NÚM. EXP. 44/2018/eINT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2018/21
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2018/21
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament
de dites despeses.”.
TERRITORI I ESPAI URBÀ
URBANISME
26.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATSAPROVACIÓ SI S’ESCAU
DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER C. R. H.,
PER A AMPLIAR ENTRESOLATS DE DUES NAUS INDUSTRIALS SENSE US
DETERMINAT, SITUADES A LA RAMBLA DELS PAÏSOS CATALANS, 11F ,
11G I
A LA RBLA. PAÏSOS CATALANS,
11F BX 11
IMB-07.
NÚM. EXP.: 000709/2018-OBR

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD:
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per C. R. H., per a AMPLIAR
ENTRESOLATS DE DUES NAUS INDUSTRIALS SENSE US DETERMINAT, situades a
la rambla dels Països Catalans, 11F i 11G, a RBLA. PAISOS CATALANS, 11F BX 11
IMB-07, (Exp.000709/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els
informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:
1.
Abans de l’inici de les obres caldrà aportar assumeix de les obres per part del
tècnic competent i degudament visat pel col·legi professional.
2.
Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de Llicències
Urbanístiques de l’Ajuntament el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i
visat pel col·legi professional.
3.
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.
4.
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.
5.
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.
6.
Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
7.
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.
8.
Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu.
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9.
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
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora
l’Ajuntament. Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència
primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.

de
de
de
de

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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27.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATSDONAR COMPTE A LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES
PER DECRET. NÚM. EXP. D180710.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
1.

Sol·licitud presentada per XXXX, per fer obres d’adequació del local per reformar
bar existent, a la Av. Francesc Macià, 159 Esc. A Bx 03 (700/2018)

2.

Id. per COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRU, per construir
col·lector d’aigües pluvials per ampliació de la xarxa des de el C. Fraig a la Av.
Rocacrespa (752/2018)

LLICÈNCIA D’OBRES PER ADEQUACIÓ DE LOCAL
1-

Sol·licitud presentada per XXXX, per fer obres d’adequació de local per ampliar
l’activitat de taller mecànic a la rambla dels Països Catalans, 18, bxs.14. (466/18obr)

2-

Sol·licitud presentada per XXXX per reformar i ampliar la farmàcia situada al carrer
Torre d’Enveja, 43. (368/18-obr) (donar compte)

3-

Sol·licitud presentada per TRACART, SCP, per fer obres d’adequació d’un local per
instal·lar un centre de formació d’arts escèniques al carrer de l’Església, 14.
(621/18-obr)

28.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATSDONAR COMPTE A LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES
I DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT.
NÚM. EXP. CP180710.

ACTIVITATS
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA
4- Declaració responsable d’obertura presentada per BAWALI 2015, SL, per instal·lar
un supermercat a la plaça Casernes, 14, bxs. 1 i 2. (147/18-eact)
5- Declaració responsable d’obertura presentada per XXXX, per instal·lar una activitat
de venda de roba i complements al carrer de Sant Gregori, 1, bxs. 3. (61/18-eact)
6- Declaració responsable d’obertura presentada per LUCAS M&A GESTORS
IMMOBILIARIS, SL, per instal·lar una oficina immobiliària a la rambla de la Pau, 56.
(99/18-eact)
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COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA
7- Comunicació prèvia d’obertura presentada per PETITS LOCALS, SL, per instal·lar
una activitat de lloguer de trasters privats a l’avinguda d’Eduard Toldrà, 121-123.
(155-18eact)
8- Comunicació prèvia d’obertura presentada per ELISEN GROUP 2013, SLU, per
instal·lar una activitat de comprova i venda de vehicles a l’avinguda d’Eduard Toldrà,
75. (125/18eact)
9- Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXX, per instal·lar un bar a la plaça
Miro de Montgrós, 10. (134/18-eact)
10Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXX, per ampliar horari de
tancament de l’activitat de gelateria amb elaboració i venda de creps i gofres a la
rambla Principal, 63, bxs.1. (11/13-ACT)
11Comunicació prèvia d’obertura presentada per XXXX, per instal·lar un bar
restaurant a la rambla de Sant Jordi, 15 E, bxs.5. (159/18-eact)
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA PER CANVI DE NOM
12- Comunicació prèvia presentada per XXXX, per canviar de nom un bar al carrer
Menéndez y Pelayo, 48. (156/18-eact)
13- Comunicació prèvia presentada per XXXX, per canviar de nom un bar restaurant al
carrer de la Llibertat, 122, bxs.3. (154/18-eact)
PROJECTES I OBRES
29.

APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM 3 I ÚLTIMA A FAVOR DE
FIRTEC,SAU PER OBRES DE “MANTENIMENT DEL PAVIMENT DE LA PLAÇA
DE LA VILA ” . NÚM. EXP. 34/2017-PUR.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 i última corresponent a treballs efectuats
els mesos de març i abril de 2018, a favor de l’ empresa FIRTEC,SAU amb NIF
A60493582 per les obres de “Millora del paviment de la plaça de la Vila ”, corresponent
a la factura nº 18055146 per import de seixanta quatre mil nou-cents noranta euros
amb trenta quatre cèntims 64.990,34€ (53.711,02€ més 11.279,32 € de l’IVA) .
Segon .- Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 50.1533.61913
(Actuacions manteniment ciutat) del Pressupost Municipal 2017.”.
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COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM
30.

INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts
pendents de liquidació.
La relació comença amb B., M. i finalitza amb E.M., C.:
SEGON.- Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat del present acord.”

Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
SECRETARIA GENERAL
31.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL NIE XXXX LA SANCIÓ MULTA DE 1.501€ PER
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER TINENÇA
DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I ARXIVAR L’EXPEDIENT
SANCIONADOR
PER
REALITZACIÓ
FAVORABLE
DE
MESURES
ALTERNATIVES COM A COMPENSACIÓ AL PAGAMENT DE LA SANCIÓ PER
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 31.3 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER
CONDUCCIÓ D’UNS GOS PERILLÓS SENSE MORRIÓ PER LA VIA PÚBLICA,
EN DATA 26/04/2018. NÚM. EXP. 000024/2018-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 NIE XXXX respecte a la infracció de l’article 27 de l’Ordenança municipal sobre la
tinença d’animals, per no disposar de la documentació pertinent en la data dels fets.
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXX la sanció de multa de mil cinc
cents un euros (1.501 €) per la infracció establerta a l’article 27 de l’Ordenança
municipal sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
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TERCER. REQUERIR la persona titular del NIE XXXX, perquè faci efectiu el pagament
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté
les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
QUART. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXX la sanció de set-cents cinquantaun euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’ordenança municipal sobre la tinença
d’animals , segons consta a l’expedient.
CINQUÈ. 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.
SISÈ. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador en el que es refereix a
la infracció establerta a l’article 31.3 de l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals
, segons consta a l’expedient.
SETÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
32.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ MULTA DE 1.501€ PER
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER TINENÇA
DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA, EN DATA 09/02/2018.
NÚM. EXP.000093/2018-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 la
tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de mil cinc
cents un euros (1.501 €) , 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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33.

SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT PER ACTIVITAT
TREBALLADOR S. M. C. NÚM. EXP. 672/2018/eRH

PRIVADA

DEL

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“De conformitat amb els articles 2, 12,13 i 14 de la Llei 53/84, declarar la compatibilitat
al Sr. S.M.C. per a l’activitat privada de venta per compte propi o a través d’altres
persones de quadres, pintures i similars durant un any.
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta
declaració de compatibilitat.
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a
falta greu.”.

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.15 hores, de la que
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari.

Olga Arnau Sanabra

Marcel·lí Pons Duat
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