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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 19 DE 
SETEMBRE DE 2017 

 
Acta núm. 33 
 
Assistents: 
 

NEUS LLOVERAS I MASSANA 
         JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 

GLÒRIA GARCIA PRIETO 
TERESA LLORENS I CARBONELL 
GERARD LLOBET I SÁNCHEZ    

 JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
            GISELA VARGAS I REYES 
            BLANCA ALBÀ PUJOL 
                         
              

SECRETARI ACCIDENTAL 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 

 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació), la 
Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia) i la Sra. ROSA LUCAS BIZARRO 
(Secretaria) d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria. 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions 
respectives, s’adopten els acords següents: 
 
 
ALCALDIA - PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
 

1. FE PÚBLICA I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 12 DE SETEMBRE DE 2017. 

 
S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local de 12 de setembre de 2017 per unanimitat 
dels assistents. 
 
 

2. SERVEIS JURÍDICS. COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRADA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 101/2017-C QUE TRAMITA EL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 9 DE BARCELONA EN RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. NÚM. EXP. 122/17-SEC. 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“Primer.- COMPARÈIXER davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona en qualitat d’administració demandada en el procediment 101/2017 C 
interposat per M. B. L.  contra la resolució de la Junta de Govern local de data 5 de 
gener de 2017 que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial pel danys 
soferts el 5 de setembre de 2015 per una caiguda al carrer Pare Garí amb carrer 
Taronger. 
 
Segon.- Designar al lletrat de la companyia asseguradora ZURICH, Sr. J. S. V. per a 
que assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en l’esmentat 
procediment judicial. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o 
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin interposar. 
 
El recurs és per una quantia de 8014,65 €, més els interessos legals. Atès que 
l’Ajuntament i els seus organismes i empreses tenen una assegurança de 
responsabilitat civil contractada amb Zurich que porta una franquícia de 700€, aquesta 
seria l’única quantia que hauria de pagar aquesta administració en cas de resolució 
judicial condemnatòria. En aquest cas, la partida on s’hauria de carregar és la 
7.9203.2260401 “Responsabilitat Patrimonial”. 
 
Tercer.- Designar a la procuradora dels Tribunals, Sra. L. M. T., en el cas que sigui 
necessària la seva intervenció en el procediment. 
 
Quart.- Emplaçar la companyia asseguradora ZURICH perquè pugui personar-se en el 
procediment. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR el present Acord al lletrat i procurador a l’acord Segon i Tercer 
anteriors.”. 
 
 

3. SERVEIS JURÍDICS. COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRADA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 397/2016 A3 QUE TRAMITA EL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 16 DE BARCELONA EN RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.  NÚM. EXP. 123/17-SEC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- COMPARÈIXER davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona en qualitat d’administració demandada en el procediment 397/2016 A3 
interposat per E. M. C.  contra la resolució de la Junta de Govern local de data 6 de 
setembre de 2016 desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial pel danys 
morals i materials com a conseqüència de la seva matriculació al primer curs de 
formació bàsica de la llicència de manteniments d’aeronaus (categoria B.1.1.) en 
l’EFAV, el dia 15 de setembre de 2014. 
 
Segon.- Designar al lletrat de la companyia asseguradora ZURICH, Sr. J. S. V. per a 
que assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en l’esmentat 
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procediment judicial. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o 
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin interposar. 
 
El recurs és per una quantia de 5127,58 €, més els interessos legals. Atès que 
l’Ajuntament i els seus organismes i empreses tenen una assegurança de 
responsabilitat civil contractada amb Zurich que porta una franquícia de 700€, aquesta 
seria l’única quantia que hauria de pagar aquesta administració en cas de resolució 
judicial condemnatòria. En aquest cas, la partida on s’hauria de carregar és la 
7.9203.2260401 “Responsabilitat Patrimonial”. 
 
Tercer.- Designar a la procuradora dels Tribunals, Sra. L. M. T., en el cas que sigui 
necessària la seva intervenció en el procediment. 
 
Quart.- Emplaçar la companyia asseguradora ZURICH perquè pugui personar-se en el 
procediment. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR el present Acord al lletrat i procurador a l’acord Segon i Tercer 
anteriors.”. 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 

4. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚMERO F/2017/24. EXP. NÚM. 
33/2017/eINT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2017/24.  
  
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2017/24. 
  
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.” 
 
 
 
 

5. COMPRES I SERVEIS GENERALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ADQUISICIÓ D’UN EQUIP MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT 
D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DESTINAT A 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,  EXP. NÚM. 35/2017-COM. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER. Encarregar a la UTE RICOH ESPAÑA SLU – SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA SL. el subministrament d’UN equip multifunció en la modalitat 
d’arrendament sense opció de compra, segons el detall següent: 
 
LOT 19 
Multifunció b/n A3 departamental-OAC 
 
Model: MP2553SP 
Preu lloguer: 42,69€ 
Preu pàgina b/n: 0,0066€ 
 

 
 
La partida de càrrec és: 22.9250.2200001 Despeses OAC 
 
La durada de l’arrendament sense opció de compra és de 4 anys -48 mesos- i la 
previsió de data d’inici és a 15 de setembre de 2017 
 
SEGON. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom i representació d’aquesta corporació, 
pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del 
present acord. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a la UTE RICOH 
ESPAÑA SLU – SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL.”. 
 
 
NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS 

 
6. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, 

D’INSCRIURE AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ L’ASSOCIACIÓ MUSICAL EDUARD TOLDRÀ. 
NÚM. EXP. 172/2017-PAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
ACORD 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la Geltrú 
l’ASSOCIACIÓ MUSICAL EDUARD TOLDRÀ amb el número 498. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”. 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 

7. PROMOCIO ECONÒMICA. APROVACIÓ SI ESCAU D’ESTABLIR ELS DOS 
DIES ADDICIONALS D’OBERTURA PER ALS ESTABLIMENTS 
COMERCIALS PER A L’ANY 2018.  EXP. NÚM. 172/2017-DES. 

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

 
“PRIMER. Establir els dos dies festius addicionals d’obertura d’establiments comercials 
autoritzada en el terme de Vilanova i la Geltrú, els dies 8 de juliol i el 11 de novembre 
de 2018. 
 
SEGON. Comunicar aquesta resolució a la Direcció General de Comerç de la 
Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i Ocupació per a la seva publicació al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a les associacions de comerciants de la 
ciutat.”. 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
CULTURA 
 
8. CULTURA. APROVACIÓ SI ESCAU DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT CONFRARIA 
DE PESCADORS. NÚM. EXP. 11/2017/eSUB. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Confraria de Pescadors el 
qual s’adjunta i figura com annex al present acord. 
 
SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern a 
les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya  i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades 
 
Descripció: 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT 
CONFRARIA DE PESCADORS. 
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Data:  
 
25 de juliol de 2017 
 
Signataris: 
 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
Objecte: 
 
La col·laboració entre l’ENTITAT i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per establir els 
acords pel que fa al desenvolupament de projectes socioculturals adreçats a la ciutat.  
 
 
Drets i Obligacions: 
 
� Per part de l’Ajuntament  
− Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat 

subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 2.000 
€. 

 
− Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis i 

condicions generals establertes per aquest Ajuntament, suport en el muntatge 
d’infraestructures. 

 
� Per part de l’ENTITAT 
 
− Organitzar les Festes de Sant Pere 2017  a Vilanova i la Geltrú del 16 de juny al 2 

de juliol , segons el programa d’actes annex. 
 

L’organització haurà de disposar del corresponent permís municipal per a la 
celebració de les festes   

 
− Enviar a la regidoria de cultura la infraestructura necessària per a poder preveure 

el muntatge del festival, com a mínim un mes abans. 
 
− Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 
 
− Que la quantia de l’aportació efectuada per l’ajuntament no superi el cost total dels 

projectes desenvolupats per l’entitat. 
 

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

logotip seguint el seu llibre d’estil. 
 

− Informar a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, en concret, a la regidoria de 
Cultura de totes les activitats que organitza amb la intenció de col·laborar en 



 
 

 
 

 

7 
 

l’agenda cultural de la ciutat. 
 
− Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 
 
− Procurar que la seva activitat sociocultural sigui d’integració en el barri en què 

està establerta. 
 

− Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels 
membres de l’associació. 

 
 
Vigència: 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre d’aquell mateix any, essent susceptible de pròrroga o renovació per acord 
exprés dels òrgans competents d’ambdues parts. 
 
 
 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú,  la signatura del present conveni.  
 
CINQUÈ.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
dos mil euros (2.000,00€), amb càrrec a la partida pressupostària 31.3341.48905 de 
Subvenció Confraria de Pescadors. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
9. CULTURA. APROVACIÓ SI ESCAU DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT CINECLUB 
SALA1.  NÚM. EXP. 16/2017/eSUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat CINECLUB SALA1, el qual 
s’adjunta i figura com annex al present acord. 
 
SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya  i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades 
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Descripció: 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT 
CINECLUB SALA1. 
 
Data:  
 
    de                   de 2017 
 
Signataris: 
 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
Objecte: 
 
La col·laboració entre l’ENTITAT i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per establir els 
acords pel que fa al desenvolupament de projectes socioculturals adreçats a la ciutat.  
 
Drets i Obligacions: 
 
� Per part de l’Ajuntament  
 

- Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat 
subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
1.000 €. 
 

- Difondre la programació estable de cinema organitzada per l’entitat, en els 
mitjans comunicatius de l’Ajuntament. 
 

- Aportació del personal tècnic i de sala necessaris per a l'execució de la 
Programació estable anual cinema, la Mostra de Curts Vilanovins, l’acte 
solidari  Cap Joguina sense Nen i la Màscara d'Or que l'entitat realitza al 
Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú. La despesa del personal tècnic i de 
sala necessaris són assumides per l’Ajuntament.  
 

- Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis 
i condicions generals establertes per aquest Ajuntament, suport en el 
muntatge d’infraestructures. 
  

� Per part de la ENTITAT 
 

- Difondre les arts audiovisuals a Vilanova i la Geltrú, mitjançant pel·lícules en 
Versió Original, d'autor i fora del circuit purament comercial. Així com 
promoure el cinema en català, el cinema professional no comercial amb 
participació d'autors, directors o actors de Vilanova i la Geltrú o comarca i 
promoure el cinema en espanyol, també fora de circuits comercials. Pretén 
arribar a tota la població amb una programació setmanal i diferents 
esdeveniments durant l' any. 
 

- Organitzar cine fòrums i activitats d’oci amb fonaments artístics i culturals.  
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- Difondre la cultura cinematogràfica vilanovina i activitats per promoure la 
creació i la participació ciutadana de material audiovisual. 
 

- Col·laborar amb festivals nacionals i internacionals de renom. 
 

- Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels i 
les membres de l’associació. 
 

- Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
- L’elecció de la programació i la gestió de les pel·lícules físiques. 

 
- CINECLUB SALA1 es responsabilitzarà que les pel·lícules arribin amb 

antelació suficient a la seva projecció (com a màxim 24 hores abans), al 
Teatre Principal, per tal de poder realitzar les proves tècniques de visionat 
necessàries. 

 
- Cobrar als assistents una entrada, beneficiant-se de guanys d'aquest 

taquillatge. Oferirà quotes mensuals i descomptes als seus socis.  
 
- Nomenar un únic responsable i persona de contacte amb l'Ajuntament.  
 
- Facilitar promocions, previ acord amb l'Ajuntament i en el cas que sigui 

necessari, al públic de l'equipament. 
 
- Pagar els drets d'autor, d'exhibició i el transport de les pel·lícules. 
 
- Complir amb la normativa d’ús del Teatre Principal en l’organització dels seus 

actes, és a dir vetllar pel bon ús d’aquestes instal·lacions i per la integritat dels 
seus espectadors. 

 
- Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 
 
- Que la quantia de l’aportació efectuada per l’ajuntament no superi el cost total 

dels projectes desenvolupats per l’entitat. 
 
- Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 

 
- Fer constar de forma específica, en tota la seva difusió, la col·laboració de 

l’Ajuntament, amb el text següent: “amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú” conjuntament amb el seu logotip i el del Teatre Principal, seguint el 
llibre d’estil. 

 
- Informar a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, en concret, a la regidoria de 

Cultura de totes les activitats que organitza amb la intenció de col·laborar en 
l’agenda cultural de la ciutat. 

 
- Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 
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- Tenir arxivats i a disposició de l’Ajuntament, tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides. 

 
- Procurar que la seva activitat sociocultural sigui d’integració en el barri en què 

està establerta. 
 
- Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels 

membres de l’associació. 
 
- Aquelles entitats amb seu pròpia, la posaran a disposició dels col·lectius, 

entitats o persones que ho necessitin, sempre i quan ambdues parts arribin a 
acords d’utilització. Posaran, a la vegada, el local social de l’entitat a disposició 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per desenvolupar actes culturals, 
sempre sota acord previ i previst amb suficient antelació. La regidoria de 
Cultura subvenciona l’Impost de Béns Immobles (IBI) per l’any 2016, a 
aquelles entitats d’interès social. 
 
 

Vigència: 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre d’aquell mateix any, essent susceptible de pròrroga o renovació per acord 
exprés dels òrgans competents d’ambdues parts. 
 
 
 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú,  la signatura del present conveni.  
 
CINQUÈ.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de mil 
euros (1.000,00€), amb càrrec a la partida pressupostària 31.3341.48910 de Subvenció 
Cineclub Sala1. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
 
 
10. CULTURA. APROVACIÓ SI ESCAU DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT 
AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA - COORDINADORA SARDANISTA. 
NÚM. EXP. 19/2017/eSUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Agrupació Excursionista 
Talaia - Coordinadora Sardanista el qual s’adjunta i figura com annex al present 
acord. 
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SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern a 
les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya  i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades 
 
Descripció: 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT 
AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA - COORDINADORA SARDANISTA. 
 
Data: 
 
    de                    de 2017 
 
Signataris: 
 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
Objecte: 
 
La col·laboració entre l’ENTITAT i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per establir els 
acords pel que fa al desenvolupament de projectes socioculturals adreçats a la ciutat. 
 
Drets i Obligacions: 
 
� Per part de l’Ajuntament 
 
− Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat 

subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
4.300,00€. 

 
− Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis i 

condicions generals establertes per aquest Ajuntament, suport en el muntatge 
d’infraestructures. 

 
� Per part de l’ENTITAT 
 
− Organitzar les diferents ballades i concerts de sardanes amb música de cobla que 

es realitzen a la ciutat durant l’any. 
 
− L’organització haurà de disposar del corresponent permís municipal per a la 

celebració de les seves activitats. 
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− Enviar a la regidoria de cultura la infraestructura necessària per a poder preveure el 
muntatge de les seves activitats, com a mínim un mes abans. 

 
− Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 
 
− Que la quantia de l’aportació efectuada per l’ajuntament no superi el cost total dels 

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

seguint el seu llibre d’estil. 
 

− Informar a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, en concret, a la regidoria de Cultura 
de totes les activitats que organitza amb la intenció de col·laborar en l’agenda 
cultural de la ciutat. 

 
− Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 
 
− Procurar que la seva activitat sociocultural sigui d’integració en el barri en què està 

establerta. 
 
− Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels 

membres de l’associació. 
 
− Aquelles entitats amb seu pròpia, la posaran a disposició dels col·lectius, entitats o 

persones que ho necessitin, sempre i quan ambdues parts arribin a acords 
d’utilització.  

 
 
Vigència: 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre d’aquell mateix any, essent susceptible de pròrroga o renovació per acord 
exprés dels òrgans competents d’ambdues parts. 
 
 
 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú,  la signatura del present conveni.  
 
CINQUÈ.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
quatre mil tres-cents euros (4.300,00€), amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48913 de Subvenció Agrupació Excursionista Talaia - Coordinadora 
Sardanista. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
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11. CULTURA. APROVACIÓ SI ESCAU DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT 
ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA. NÚM. EXP. 20/2017/eSUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Associació Pessebrista el 
qual s’adjunta i figura com annex al present acord.. 
 
SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya  i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades 
 
Descripció: 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT 
ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA. 
 
Data:  
 
26 de juliol de 2017 
 
Signataris: 
 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
Objecte: 
 
La col·laboració entre l’ENTITAT i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per establir els 
acords pel que fa al desenvolupament de projectes socioculturals adreçats a la ciutat.  
 
Drets i Obligacions: 
 
� Per part de l’Ajuntament  
 
− Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat 

subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
3.850,00 €. 

 
− Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis i 

condicions generals establertes per aquest Ajuntament, suport en el muntatge 
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d’infraestructures. 
 
 
� Per part de l’ENTITAT 
 
− Exposició de diorames a la seu social de l’entitat. 
 
− Realització del Pessebre de la ciutat a la Plaça de la Vila. 
 
− Excursió social per la visita de pessebres d’altres entitats pessebristes. 
 
− Acte social de cloenda de la temporada pessebrista. 
 
− Treballs inicials de la preparació del 75è aniversari de l’associació pel 2018. 
 
− Enviar a la regidoria de cultura la infraestructura necessària per a poder preveure 

el muntatge del festival, com a mínim un mes abans. 
 
− Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 
 
− Que la quantia de l’aportació efectuada per l’ajuntament no superi el cost total dels 

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

logotip seguint el seu llibre d’estil. 
 
− Informar a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, en concret, a la regidoria de 

Cultura de totes les activitats que organitza amb la intenció de col·laborar en 
l’agenda cultural de la ciutat. 

 
− Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 
 
− Procurar que la seva activitat sociocultural sigui d’integració en el barri en què 

està establerta. 
 
− Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels 

membres de l’associació. 
 
− Aquelles entitats amb seu pròpia, la posaran a disposició dels col·lectius, entitats o 

persones que ho necessitin, sempre i quan ambdues parts arribin a acords 
d’utilització. Posaran, a la vegada, el local social de l’entitat a disposició de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per desenvolupar actes culturals, sempre sota 
acord previ i previst amb suficient antelació. La regidoria de Cultura subvenciona 
l’Impost de Béns Immobles (IBI) per l’any 2016, a aquelles entitats d’interès social. 
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Vigència: 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre d’aquell mateix any, essent susceptible de pròrroga o renovació per acord 
exprés dels òrgans competents d’ambdues parts. 
 
 
 
 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú,  la signatura del present conveni.  
 
CINQUÈ.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
tres mil vuit-cents cinquanta euros (3.850,00€), amb càrrec a la partida 
pressupostària 31.3341.48914 de Subvenció Associació Pessebrista. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
 
12. CULTURA. APROVACIÓ SI ESCAU DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT 
ASSOCIACIÓ CERCAVILA DE L’IMAGINARI. NÚM. EXP. 21/2017/eSUB. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Associació Cercavila de 
l’Imaginari el qual s’adjunta i figura com annex al present acord. 
 
SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya  i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades 
 
Descripció: 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT 
ASSOCIACIÓ DE LA CERCAVILA DE L’IMAGINARI. 
 
Data: 
 
 25 de juliol de 2017 
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Signataris: 
 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
Objecte: 
 
La col·laboració entre l’ENTITAT i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per establir els 
acords pel que fa al desenvolupament de projectes socioculturals adreçats a la ciutat.  
 
Drets i Obligacions: 
 
� Per part de l’Ajuntament  
 
− Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat 

subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
4.500,00€. 

 
− Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis i 

condicions generals establertes per aquest Ajuntament, suport en el muntatge 
d’infraestructures. 

 
� Per part de l’ENTITAT,  
 
− Organitzar la Cercavila de l’imaginari 2017 dins els actes de la Festa Major de 

Vilanova i la Geltrú , el dia 6 d’agost a la tarda. 
 
− L’organització haurà de disposar del corresponent permís municipal per a la 

celebració del l’activitat. 
 
− Enviar a la regidoria de cultura la infraestructura necessària per a poder preveure 

el muntatge del festival, com a mínim un mes abans. 
 
− Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 
 
− Que la quantia de l’aportació efectuada per l’ajuntament no superi el cost total dels 

projectes desenvolupats per l’entitat. 
 

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

logotip seguint el seu llibre d’estil. 
 

− Informar a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, en concret, a la regidoria de 
Cultura de totes les activitats que organitza amb la intenció de col·laborar en 
l’agenda cultural de la ciutat. 

 
− Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 
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− Procurar que la seva activitat sociocultural sigui d’integració en el barri en què 
està establerta. 

 
− Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels 

membres de l’associació. 
 
− Obrir les inscripcions per a participar a la Cercavila a tots els infants de la vila a 

partir d’una crida a través de les escoles i els mitjans de comunicació locals. 
  
Vigència: 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre d’aquell mateix any, essent susceptible de pròrroga o renovació per acord 
exprés dels òrgans competents d’ambdues parts. 
 
 
 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú,  la signatura del present conveni.  
 
CINQUÈ.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
quatre mil cinc-cents euros (4.500,00€), amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48915 de Subvenció Associació Cercavila de l’Imaginari. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”. 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME 
 

 
13. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DEIXAR EN SUSPENS, LA SOL·LICITUD 

PRESENTADA PER A. S. L., PER CONSTRUIR UN HABITATGE UNIFAMILIAR 
APARELLAT DE PB+1PP, AL C. PORTADORA, 18. NÚM. EXP. 852/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
PRIMER.- SUSPENDRE els terminis de tramitació de la llicència sol·licitada per A. S. L. 
per a CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR APARELLAT DE PB+1PP, situat a               
C. PORTADORA,   18, fins a la fins a la resolució favorable de l’Agència Estatal de 
Seguretat Aèria, com a autoritat nacional de supervisió civil del Ministeri de Foment, 
d’acord amb el decret 2261/1986 i amb el Reial Decret 297/2013, i de conformitat amb la 
“Comunicación sobre la nueva tramitación de las solicitudes en materia de 
Servidumbres Aeronáuticas motivada por el cambio en la legislación aplicable (Decreto 
587/2972 y Real Decreto 297/2013) de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA)” 
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SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 

 
 
14. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. CANVIAR LA TITULARITAT DE LA 

LLICÈNCIA PER A REFORMAR L’EDIFICI I FER DIVISIÓ HORITZONTAL DE 
L’EDIFICI PLURIFAMILIAR AMB 4 HABITATGES I 1 LOCAL, SITUAT AL 
CARRER LLIBERTAT, 135 A FAVOR DE LA SOCIETAT KIMMOXITY SL, 
CONCEDIDA SEGONS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 
31 DE MAIG DE 2016.  NÚM. EXP. 122/2016-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR el canvi de titularitat de la llicència d’obres, 000122/2016-
OBR a favor de KIMMOXITY, SL amb les mateixes condicions que la llicència inicial, 
concedida segons acord de la Junta de Govern Local del dia 31 de maig de 2016.. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a KIMMOXITY, SL i a la Sra. PILAR SALINAS 
VALLES.”. 
 
 
15. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD DE 

RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR CONTRA CAMPING 
VILANOVA PARK, SA, PER ACUMULACIÓ DE TERRES FORMANT UNA 
PLATAFORMA PER SOBRE DEL NIVELL NATURAL EXISTENT A LA FINCA 
SITUADA A LA CARRETERA BV-2115 DE L’ARBOÇ. NÚM. EXP. 000008/2017-
DIS. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. IMPOSAR a l’interessada CAMPING VILANOVA PARK, SA, amb NIF 
A58477084, la sanció de TRES MIL EUROS (3.000 €), en relació a l’expedient 
sancionador núm. 000008/2017-DIS, de conformitat amb la Proposta de Resolució de 
la Instructora de l’expedient de data 30 de maig de 2017, ressenyada a la part 
expositiva de la present resolució, havent-se procedit en conseqüència a l’aplicació 
d’una reducció del 80% de la multa per execució voluntària de la restitució, d’acord amb 
l’article 142 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret 
64/2014, de 13 de maig. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució a l’interessada i al servei de Recaptació. 
 
TERCER. Adjuntar el document per efectuar el pagament de la quantitat a liquidar en 
els terminis i condicions establerts en el propi document.”. 
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16. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD DE 
RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR CONTRA BAMAE EXPRESS I 
CONTRA EL SR. J. J. G. M., PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL 
DESTINAT A ACTIVITAT DE MENJAR PREPARAT, SENSE DISPOSAR DE 
LLICÈNCIA URBANÍSTICA, A LA RAMBLA PRINCIPAL 92. NÚM. EXP. 
000060/2016-DIS. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. DESESTIMAR les al·legacions presentades pel senyor J. J. G. M. en data 11 
de juliol de 2017, registre d’entrada núm. 2017022915, en relació a la Proposta de 
resolució formulada per la instructora de l’expedient pels motius que consten a la part 
expositiva, apartat 7  de la present resolució, d’acord amb l’informe tècnic, que així 
mateix s’adjunta a l’expedient. 
 
SEGON.   IMPOSAR a BAMAE EXPRESS, SL, amb NIF B66870627 i domicili a la 
rambla Principal, 92, baixos, d’aquesta ciutat, la sanció de TRES CENTS EUROS             
(300 €), en relació a l’expedient sancionador núm. 000060/2016-DIS,  de conformitat 
amb la Proposta de Resolució de la Instructora de l’expedient de data 14 de juny de 
2017, ressenyada a la part expositiva de la present resolució. 
Bamae Express, SL va acordar un Pla de pagament de la sanció de multa esmentada, 
tal i com consta a l’expositiu VIII. 
 
TERCER.  IMPOSAR al senyor J. J. G. M., amb DNI XXXX i domicili al carrer Joan 
Ricart, 30, d’aquesta ciutat,  la sanció de TRES CENTS EUROS (300 €), en relació a 
l’expedient sancionador núm. 000060/2016-DIS,  de conformitat amb la Proposta de 
Resolució de la Instructora de l’expedient de data 14 de juny de 2017, ressenyada a la 
part expositiva de la present resolució. 
 
QUART.  Notificar aquesta resolució als dos inculpats i al Servei de Recaptació. 
 
CINQUÈ.  Adjuntant el document per efectuar el pagament de la quantitat a liquidar en 
els terminis i condicions establerts en el propi document.”. 
 
 
17. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES 

URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ 
D’ALCALDIA. D170919 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades 
per Decret per delegació d’Alcaldia. 
 
1. Sol·licitud presentada per N. C. F., per pintar façana de l’habitatge, a la Av. Francesc 

Macià, 140 Esc. A 1 (717/2017) 
2. Sol·licitud presentada. per J. C. G. R., per reformar 3 banys (1 canvia de banyera) i 

impermeabilitzar el terrat, al C. Bonaire, 18 (952/2017) 
3. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. MANUEL DE CABANYES, 14, per 

canviar el baixant empotrat per la façana des de l’entresòl al carrer, al C. Manuel de 
Cabanyes, 14 (1009/2017) 
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4. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA, per obrir rasa de 
4x 0,4 metres en vorera per arranjar fuita, al C. Llibertat, 113 (1012/2017) 

5. Sol·licitud presentada per ENDESA, SA, per obrir rasa de 20m per connexió de 
xarxa de BT, al C. Jardí, 11 (1008/2017) 

 
 
18. SERVEIS VIARIS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES REGULADORES 

DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER L’ADJUDICACIÓ 
D’AUTORITZACIONS TEMPORALS DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
PER LA VENDA DE CASTANYES I MONIATOS AL MUNICIPI DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 94/2017-SVI. 

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

ACORD 

“PRIMER. APROVAR les bases reguladores de la convocatòria pública per l’adjudicació 
de les autoritzacions temporals de l’ocupació de la via pública per la venda de 
castanyes i moniatos al municipi de Vilanova i la Geltrú. Dites bases es troben recollides 
a l’ANNEX I de la present resolució. 

SEGON. PUBLICAR les presents bases al Butlletí Oficial de la Província, al E-tauler i a 
la pàgina Web de la Corporació, podent presentar-se les corresponents sol·licituds a 
partir de l’endemà de la seva publicació al BOPB i fins al 15 de setembre.”. 
 
 
 
Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
MEDI AMBIENT 
 
19. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A  LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXX PER TINENÇA DE GOS POTENCIALMENT 
PERILLÓS SENSE TENIR LA CORRESPONENT LLICÈNCIA MUNICIPAL I 
CONDUIR-LO PER LA VIA PÚBLICA DESLLIGAT I SENSE MORRIÓ, EN DATA 
26/02/2017. NÚM. EXP. 000243/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX, la sanció de multa de mil cinc-
cents un euros (1.501 €) per la infracció tipificada a l’article 27 de l’Ordenança Municipal 
de Tinença d’animals, segons consta a l’expedient.   
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de set-cents 
cinquanta-un euros (751 €) per la infracció tipificada a l’article 31.3 de l’Ordenança 
Municipal de Tinença d’animals, segons consta a l’expedient.   
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Per tant, l’import total ascendeix a la quantitat de dos mil dos-cents cinquanta-dos 
euros (2.252 €). 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOMENAR, per motius organitzatius, nova secretària de l’expedient a la Sra. 
Mª Carmen Martínez Asensio, adscrita a la Unitat de Gestió d’ Expedients 
Sancionadors. Aquest nomenament pot ser recusat d’acord amb l’article 24 de la Llei 
40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
 
20. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA 
TITULAR DEL NIE XXXX, PER TINENÇA DE GOS CONSIDERAT COM A 
POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE TENIR LA CORRESPONENT 
LLICÈNCIA MUNICIPAL I  CONDUIR-LO PER LA VIA PÚBLICA DESLLIGAT I 
SENSE MORRIÓ, EN DATA 26/02/2017. NÚM. EXP. 000242/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXX la sanció de multa de mil cinc-
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXX la sanció de multa de set-cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal sobre 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions ascendeix a la quantitat de dos mil dos-
cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
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. COMUNICAR a la persona responsable que es pot acollir a la substitució de la 
sanció per mesures educatives i/o en benefici de la comunitat, mitjançant les activitats 
compromeses i guiades pel Departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
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L’article 105 de l’Ordenança de Mesures per fomentar el Civisme i la convivència a 
Vilanova i la Geltrú estableix que “ L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú promourà 
especialment la mediació i la resolució alternativa dels conflictes com a eina bàsica per 
a una societat menys litigiosa, més responsable i cohesionada.” 
No obstant, aquest acolliment només serà aplicable, si escau, a la infracció 
tipificada a l’article 31.3 esmentat anteriorment. 
 
CINQUÈ. NOMENAR, per motius organitzatius, nova secretària de l’expedient a la Sra. 
Mª Carmen Martínez Asensio, adscrita a la Unitat de Gestió d’Expedients Sancionadors. 
Aquest nomenament pot ser recusat d’acord amb l’article 24 de la Llei 40/2015, de 1 
d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic. 
  
SISÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a la responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.15 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari accidental. 
 
 
 
 
 
      Neus Lloveras Massana                                         Josep Gomariz Meseguer 
 
 


