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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         
DE 05 DE NOVEMBRE DE 2019 

 
 
Acta núm. 35 
 
Assistents: 

OLGA ARNAU SANABRA 
JORDI MEDINA ALSINA 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
MARTA JOFRA SORA 
ENRIC GARRIGA UBIA 
XAVIER SERRA ALBET 
ENRIC GARRIGA UBIA 
ANTONI PALACIOS ASENSIO 

   
           SECRETARI  
 ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
 INTERVENTOR 
 CÈSAR RODRIGUEZ SOLÀ 

 
Assisteixen a la mateixa reunió CONXI MARTÍTNEZ I SÁNCHEZ (Regidora ERC) i 
ADRIÀ GUEVARA FIGUERAS (Regidor 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 ECONOMIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. SERVEI DE FE PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 

DIA 29 D’OCTUBRE DE 2019. 
 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 29 d’octubre 
de 2019. 
 
2. SERVEI DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI. APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE 

LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, 
SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
NÚM. EXP. 000001/2018-CONT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
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“PRIMER.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada en aquest Ajuntament 
en data 2 de maig de 2018 per import de 9.250,50€, a l’empresa PROACTIVA SERVEIS 
AQUÀTICS, SL, amb NIF F61826053. 
 
SEGON.- Notificar a PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS, SL, la present resolució. 
 
TERCER.-Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
QUART.- Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents.”. 

3. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 245/2019, DE 
10/10/2019, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 9 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 228/2019 E, INTERPOSAT 
PER R. B. C., CONTRA ACORD DE JGL DE 19/3/19, QUE DESESTIMA EL 
RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA EL DECRET DE LA 
REGIDORA DELEGADA DE DATA 14/1/19 QUE DESESTIMA LA SOL·LICITUD 
DE RECTIFICACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LES AUTOLIQUIDACIONS D’ IIVTNU 
PER IMPORT DE 2536.22 EUROS. NÚM. EXP. 103/2019/ESEC 

 
Es dona per assabentada  la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 9 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :   Abreujat 228/2019 E 
 
Núm. i data sentència: 245/2019, de 10 d’octubre de 2019 
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Part actora  : R. B. C. 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                    M. A. F. 
 
Objecte del procediment :      Acord de Junta de Govern Local de data 19/3/2019 que 

desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de la regidora delegada de data 14/1/2019 que 
desestima la sol·licitud de rectificació i devolució de les 
autoliquidacions d’IIVTNU per import de 2536.22 euros 
més interessos. 

 
Decisió  :  DESESTIMAR el recurs contenciós administratiu.  
  
 Sense condemna a costes. 
 
Fermesa :  Contra aquesta resolució no s’hi pot interposar  cap recurs 

ordinari. 
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme.”. 
  
4. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 156/2019, DE 

25/6/19, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 10 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 305/2018 V INTERPOSAT 
PER J. R. R., CONTRA LA RESOLUCIÓ DE DESESTIMACIÓ DE LA 
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS I 
PERJUDICIS OCASIONATS COM A CONSEQÜÈNCIA D’UNA CAIGUDA A LA 
RAMBLA PRINCIPAL, 52, EL DIA 27/12/16. NÚM.  EXP. 132/2019/ESEC 

 

Es dona per assabentada la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 10 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :   Abreujat 305/2018 V 
 
Núm. i data sentència: 156/2019, de 25 de juny de 2019 
  
Part actora  : J. R. R. 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                   J. S. i V. 
 
Objecte del procediment :      Resolució de 12/6/2018, de desestimació de la reclamació 

de responsabilitat patrimonial per danys i perjudicis 
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ocasionats coma a conseqüència d’una caiguda a la 
rambla Principal, 52 el dia 27/12/2016. 

 
Decisió  :  ESTIMAR el recurs contenciós administratiu i 

condemnar a indemnitzar a la Sra. R. en la quantitat de 
2653.40 euros. 

  
 CONDEMNAR a costes a la part demandada en la 

quantitat de 600 euros. 
 
Fermesa :  La sentència és ferma i contra aquesta resolució no s’hi pot 

interposar  cap recurs ordinari. 
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme.”. 
 

5. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 7710 GTF AL 
C. FRANCESC MACIÀ, 126, A CAUSA D’UN ARBRE TALLAT, EL DIA 10 DE 
FEBRER DE 2018.  IMPORT: 634.16 EUROS.  NÚM. EXP. 000039/2018-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per el/la 
senyor/a G. J. G., contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.  
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament 
contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.  
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
QUART. Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents.”. 
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6. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA EN 
BICICLETA AL C. SANT JOAN,17, EL DIA 23 DE MAIG DE 2019.  IMPORT 
SENSE ESPECIFICAR.  NÚM. EXP. 000119/2019-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l’advocada Sra. S. L. C., en representació de la senyora S.H.M. contra l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents.”. 
 
7. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA EL DIA 14 
D’OCTUBRE DE 2018.  IMPORT:  2535 EUROS.  NÚM. EXP. 000165/2018-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
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“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents.”. 
 
8. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL PASSAPORT XXXXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 
300 € PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 20.2 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME I 
CONVIVÈNCIA, PER FER GRAFFITIS A LA VIA PÚBLICA, EN DATA 
08/03/2019. NÚM. EXP. 000162/2019-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del Passaport XXXXXX la sanció de multa de 
tres cents euros (300 €) per infracció de l’article 20.2 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del Passaport 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. 
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TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART.  PEU DE RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
9. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

ACTIVITAT COMERCIAL AMB NIF D1160076 LA SANCIÓ DE MULTA DE 300 
€ PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 23.3.H) DE L’ORDENANÇA DE CIVISME I 
CONVIVÈNCIA, PER DEIXAR BROSSA A LA VIA PÚBLICA I FORA DELS 
CONTENIDORS, EN DATA 04/04/2019. NÚM. EXP. 000199/2019-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. IMPOSAR a l’activitat comercial amb NIF D01160076 la sanció de multa de 
tres cents euros (300 €) per infracció de l’article 23.3h) 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 l’activitat comercial amb NIF D01160076, 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 a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART.  PEU DE RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
10. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA  TITULAR DEL DNI XXXXXX, LA SANCIÓ DE MULTA DE 300 €, PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 45 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER 
SATISFER LES SEVES NECESSITATS FISIÒLOGUES A LA VIA PÚBLICA, EN 
DATA 21/04/2019. NÚM. EXP. 000207/2019-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 tres 
cents euros (300 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART.  PEU DE RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
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També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
INTERVENCIÓ 
 
11. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2019/33.  NÚM. EXP. 111/2019-EINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2019/33 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2019/33 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
 
TRESORERIA 
 
12. GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ. ESTIMAR EL RECURS REPOSICIÓ 

CONTRA ELS ACORDS DE JGL DE 26-02-2019 I 09.04.2019. NÚM. EXP. 
712/2019-eSUB 

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

“1. Estimar els Recursos de Reposició presentats contra el trasllat dels Acords de la 
Junta de Govern Local de 26 de febrer i 9 d’abril de 2019 que van reconèixer diferents 
Subvencions previstes a la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts 
econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de 
juliol de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i 
segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 d’octubre de 
2018, i aprovar les Subvencions complementàries següents (una vegada descomptades 
les quantitats ja ingressades), per import total de 2.334,47 Euros: 

Nº Nom NIF Ajut Import 
1 ARROSSERIA KIKO, SCP J66860016 B).h).3 411,60 
2 ARROSSERIA KIKO, SCP B6666808 B).h).3 59,20 
3 H.A.,R. XXXXXX B).h).3 411,60 
4 LA CULLERA MEDITERRANIA, SL B66250184 B).h).3 411,60 
5 MAK INTERDECO, S.L. B66050436 B).h).3 74,20 
6 M.C.,A. XXXXXX B).e).2 494,97 
7 O.R.,J. A. XXXXXX B).h).3 116,70 
8 S. N.,J. XXXXXX B).h).3 111,30 
9 VILATRANS GARRAF, SL B64460918 B).h).3 243,30 
    2.334,47 
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Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 del Pressupost 
municipal de 2018. 

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

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

4. Peu de Recursos: 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
13. GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ. DESESTIMAR EL RECURS 

REPOSICIÓ CONTRA L’ACORD DE JGL DE 24-05-2019. NÚM. EXP. 713/2019-
eSUB 

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

“Desestimar els Recursos de Reposició presentats contra el trasllat dels Acords de la 
Junta de Govern Local de 24 de maig de 2019 que van desestimar diferents sol·licituds 
de Subvencions previstes a la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts 
econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de 
juliol de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i 
segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 d’octubre de 
2018: 

Nº Nom NIF Data Recurs 
1 A.P.,D. XXXXXX 16/07/2019 
2 S. L.,E. XXXXXX 26/06/2019 

2. Notificar el present acord als interessats. 

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

4.    Peu de Recursos: 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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14. GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ. APROVAR LA CONCESSIÓ 
SUBVENCIONS IBIU 2019 (BORSA DE LLOGUER SOCIAL). NÚM. EXP.  
714/2019-eSUB 

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

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 6.765,67 Euros, per ajuts al 
pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (borsa lloguer social)  previstos a l’apartat 
B).b) de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els 
tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i segons la 
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 3 de juny de 2019: 

Nº NIF Import 

1 XXXXXX 166,70 

2 XXXXXX 127,02 

3 XXXXXX 122,58 

4 XXXXXX 124,14 

5 XXXXXX 128,79 

6 XXXXXX 303,52 

7 XXXXXX 140,64 

8 XXXXXX 263,26 

9 XXXXXX 235,48 

10 XXXXXX 304,58 

11 XXXXXX 169,47 

12 XXXXXX 253,54 

13 XXXXXX 209,80 

14 XXXXXX 102,15 

15 XXXXXX 286,93 

16 XXXXXX 176,34 

17 XXXXXX 339,91 

18 XXXXXX 188,58 

19 XXXXXX 160,46 

20 XXXXXX 160,41 

21 XXXXXX 184,59 

22 XXXXXX 126,96 

23 XXXXXX 89,90 

24 XXXXXX 173,94 

25 XXXXXX 98,13 

26 XXXXXX 109,95 

27 XXXXXX 229,00 

28 XXXXXX 148,20 
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29 XXXXXX 288,35 

30 XXXXXX 203,72 

31 XXXXXX 221,31 

32 XXXXXX 185,11 

33 XXXXXX 167,61 

34 XXXXXX 217,97 

35 XXXXXX 356,63 

    6.765,67 

 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

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

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

4.     Peu de Recursos: 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
15. GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ. APROVAR LA CONCESSIÓ 

SUBVENCIONS IBIU 2019 (NIVELL DE RENDA). NÚM. EXP.  715/2019-eSUB 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
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“1. Concedir els ajuts següents per un total de 3.580,52 Euros, per ajuts al pagament 
de l’Impost sobre Béns Immobles (nivell de renda) de l’exercici 2018, previstos a l’apartat 
A).a) de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els 
tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i segons la 
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 3 de juny de 2019: 

Nº NIF Import 
1 XXXXXX 159,22 
2 XXXXXX 61,90 
3 XXXXXX 112,37 
4 XXXXXX 167,87 
5 XXXXXX 144,70 
6 XXXXXX 99,98 
7 XXXXXX 58,23 
8 XXXXXX 84,44 
9 XXXXXX 81,42 

10 XXXXXX 163,87 
11 XXXXXX 95,62 
12 XXXXXX 86,27 
13 XXXXXX 88,98 
14 XXXXXX 96,36 
15 XXXXXX 75,11 
16 XXXXXX 230,04 
17 XXXXXX 114,45 
18 XXXXXX 260,57 
19 XXXXXX 48,30 
20 XXXXXX 88,81 
21 XXXXXX 143,84 
22 XXXXXX 77,93 
23 XXXXXX 155,62 
24 XXXXXX 96,33 
25 XXXXXX 101,40 
26 XXXXXX 43,19 
27 XXXXXX 112,52 
28 XXXXXX 79,08 
29 XXXXXX 143,08 
30 XXXXXX 117,81 
31 XXXXXX 77,93 
32 XXXXXX 49,79 
33 XXXXXX 63,49 

    3.580,52 
 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 
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2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 

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

4.    Peu de Recursos: 
  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
16. GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ. APROVAR LA CONCESSIÓ 

SUBVENCIONS ICIO-TXUR 2019. NÚM. EXP. 716/2019-eSUB 
 

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

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 27.837,05 Euros, per ajuts al 
pagament de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, i de la Taxa per la 
intervenció de l’Administració en activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i medi 
ambient, de l’exercici 2018, previstos a l’apartat B).d).1 de la Base Cinquena de les 
Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple 
de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província 
de 12 de juliol de 2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de 3 de juny de 2019: 
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Nº NIF 
Import 

Subvenció (1) 
1 XXXXXX 190,30 1.e) 

2 XXXXXX 150,77 1.h) 

3 XXXXXX 90,77 1.h) 

4 XXXXXX 81,65 1.h) 

5 XXXXXX 145,65 1.h) 

6 XXXXXX 139,47 1.e) 

7 XXXXXX 65,49 1.h) 

8 XXXXXX 2.705,02 1.h) 

9 XXXXXX 1.027,73 1.e) 

10 XXXXXX 349,65 1.e) 

11 XXXXXX 1.274,28 1.e) 

12 XXXXXX 69,69 1.e) 

13 XXXXXX 227,81 1.e) 

14 XXXXXX 201,50 1.h) 

15 XXXXXX 1.106,05 1.e) 

16 XXXXXX 125,65 1.e) 

17 XXXXXX 1.663,07 1.e) 

18 XXXXXX 3.321,24 1.k) 

19 XXXXXX 507,90 1.e) 

20 XXXXXX 207,25 1.e) 

21 XXXXXX 458,08 1.e) 

22 XXXXXX 173,65 1.e) 

23 XXXXXX 939,25 1.e) 

24 XXXXXX 934,10 1.b) 

25 XXXXXX 558,85 1.e) 

26 XXXXXX 2.611,71 1.e) 

27 XXXXXX 1.156,78 1.e) 

28 XXXXXX 88,85 1.e) 

29 XXXXXX 1.662,53 1.e) 

30 XXXXXX 135,05 1.h) 

31 XXXXXX 85,25 1.h) 

32 XXXXXX 83,65 1.e) 

33 XXXXXX 86,45 1.h) 

34 XXXXXX 85,25 1.h) 

35 XXXXXX 160,17 1.e) 

36 XXXXXX 137,49 1.h) 

37 XXXXXX 264,25 1.h) 

38 XXXXXX 113,88 1.h) 

39 XXXXXX 2.649,65 1.e) 

40 XXXXXX 101,65 1.h) 

41 XXXXXX 74,05 1.h) 

42 XXXXXX 78,93 1.h) 

43 XXXXXX 89,58 1.h) 
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44 XXXXXX 269,25 1.h) 

45 XXXXXX 93,65 1.h) 

46 XXXXXX 85,65 1.h) 

47 XXXXXX 168,45 1.e) 

48 XXXXXX 78,45 1.h) 

49 XXXXXX 127,67 1.h) 

50 XXXXXX 218,57 1.h) 

51 XXXXXX 85,17 1.h) 

52 XXXXXX 85,25 1.h) 

53 XXXXXX 93,65 1.h) 

54 XXXXXX 151,25 1.h) 

    27.837,05   
 (1) Subtipus d’ajut segons la classificació regulada a l’apartat B).d).1 de la Base Cinquena de les 
Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals. 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

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

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

4.   Peu de Recursos: 
  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
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17. GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ. APROVAR LA CONCESSIÓ 
SUBVENCIONS IVTM 2019 (ATURATS LLARGA DURADA). NÚM. EXP.  
717/2019-ESUB 
 

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

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 355,92 Euros, per ajuts al pagament 
de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (aturats de llarga durada) de l’exercici 
2019, previst a l’apartat A).c) de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió 
d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 
2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, 
i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 3 de juny de 
2019: 

Nº NIF Import 
1 XXXXXX 71,94 
2 XXXXXX 71,94 
3 XXXXXX 34,08 
4 XXXXXX 34,08 
5 XXXXXX 71,94 
6 XXXXXX 71,94 
    355,92 

 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

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

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

4.   Peu de Recursos: 
  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
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termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
18. GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ. APROVAR LA CONCESSIÓ 

SUBVENCIONS IVTM 2019 (ENTITATS). NÚM. EXP. 718/2019-eSUB 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:  
 
ACORD 

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 2.787,69 Euros, per ajuts al 
pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (Entitats) de l’exercici 2019, 
previst a l’Acord de Ple de l’Ajuntament en data 7 de maig de 2001: 

Nº Matrícula Rebut Import 
1 3029-DDL IVTM-2019-21435 84,56 
2 4418-HSH IVTM-2019-1251 166,60 
3 4576-HZV IVTM-2019-1296 84,56 
4 0042-HFW IVTM-2019-21424 84,56 
5 0369-FYN IVTM-2019-21425 84,56 
6 0765-DTP IVTM-2019-21426 166,60 
7 1155-FMJ IVTM-2019-21427 84,56 
8 1156-HFV IVTM-2019-21428 84,56 
9 1161-FMJ IVTM-2019-21429 84,56 

10 1174-FMJ IVTM-2019-21430 84,56 
11 2081-BDB IVTM-2019-21431 166,60 
12 2629-GJH IVTM-2019-21432 84,56 
13 E-2035-BCH IVTM-2019-21449 55,54 
14 3024-DDL IVTM-2019-21434 166,60 
15 E-1712-BGV IVTM-2019-21448 55,54 
16 3313-HCM IVTM-2019-21436 166,60 
17 4090-CGZ IVTM-2019-21437 166,60 
18 5216-FGG IVTM-2019-21438 84,56 
19 5721-BPB IVTM-2019-21439 84,56 
20 7388-GSP IVTM-2019-21440 84,56 
21 7574-HGG IVTM-2019-21441 166,60 
22 8123-HMT IVTM-2019-21442 166,60 
23 8609-HTL IVTM-2019-21443 84,56 
24 9344-HHH IVTM-2019-21444 84,56 
25 9670-DRH IVTM-2019-21445 84,56 
26 9884-KPZ IVTM-2019-21446 84,56 
27 B-1947-WM IVTM-2019-21447 166,60 
28 2675-DVG IVTM-2019-21433 166,60 
     3.130,04 
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Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

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

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

4.   Peu de Recursos: 
  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
19. GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ. APROVAR LA CONCESSIÓ 

SUBVENCIONS IVTM 2019 (BIMODALS). NÚM. EXP. 719/2019-eSUB 
 

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

1. Concedir els ajuts següents per un total de 989,82 Euros, per ajuts al pagament 
de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (vehicles elèctrics, bimodals o que 
utilitzin combustibles alternatius) de l’exercici 2019, previst a l’apartat B).c) de la Base 
Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, 
aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí 
Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i segons la Convocatòria publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de 3 de juny de 2019: 
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Nº NIF Import 

1 XXXXXX 35,97 
2 XXXXXX 35,97 
3 XXXXXX 35,97 
4 XXXXXX 17,04 
5 XXXXXX 26,98 
6 XXXXXX 35,97 
7 XXXXXX 56,00 
8 XXXXXX 17,04 
9 XXXXXX 17,98 
10 XXXXXX 17,04 
11 XXXXXX 35,97 
12 XXXXXX 35,97 
13 XXXXXX 17,04 
14 XXXXXX 35,97 
15 XXXXXX 17,04 
16 XXXXXX 35,97 
17 XXXXXX 26,98 
18 XXXXXX 17,04 
19 XXXXXX 35,97 
20 XXXXXX 26,98 
21 XXXXXX 17,04 
22 XXXXXX 35,97 
23 XXXXXX 35,97 
24 XXXXXX 17,04 
25 XXXXXX 35,97 
26 XXXXXX 35,97 
27 XXXXXX 35,97 
28 XXXXXX 17,04 
29 XXXXXX 17,04 
30 XXXXXX 17,04 
31 XXXXXX 35,97 
32 XXXXXX 35,97 
33 XXXXXX 35,97 
34 XXXXXX 35,97 
    989,82 

 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

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

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
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4.   Peu de Recursos: 
  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
 
 
A les 09:44h, s’incorpora a la Sessió el Regidor Xavier Serra Albet. 
 
20. GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ. APROVAR LA CONCESSIÓ 

SUBVENCIONS TXED 2019 (LLOGATERS). NÚM. EXP.  720/2019-eSUB 
 

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

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 481,18  Euros, per ajuts al pagament 
de la Taxa d’escombraries domiciliàries (llogaters) de l’exercici 2019, previstos a 
l’apartat A).f) de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts 
econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 
de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 
2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 3 de 
juny de 2019: 

Nº NIF Import 
1 XXXXXX 98,20 
2 XXXXXX 93,29 
3 XXXXXX 93,29 
4 XXXXXX 98,20 
5 XXXXXX 98,20 
    481,18 
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Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

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

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

4.   Peu de Recursos: 
  

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 

 
21. GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ. APROVAR LA CONCESSIÓ 

SUBVENCIONS TXED 2019 (LLOGATERS PUNT NET). NÚM. EXP. 721/2019-
eSUB 

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

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 1.286,38 Euros, per ajuts al 
pagament de la Taxa d’escombraries domiciliàries (llogaters Punt Net) de l’exercici 2019, 
previstos a l’apartat B).g).1 de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts 
econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de 
juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i 
segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 3 de juny de 2019: 
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Nº NIF 
Import 

Subvenció 
1 XXXXXX 39,28 
2 XXXXXX 37,31 
3 XXXXXX 37,32 
4 XXXXXX 39,28 
5 XXXXXX 39,28 
6 XXXXXX 39,28 
7 XXXXXX 39,28 
8 XXXXXX 37,32 
9 XXXXXX 37,31 

10 XXXXXX 37,31 
11 XXXXXX 39,28 
12 XXXXXX 37,32 
13 XXXXXX 39,28 
14 XXXXXX 37,31 
15 XXXXXX 37,31 
16 XXXXXX 39,28 
17 XXXXXX 37,31 
18 XXXXXX 37,31 
19 XXXXXX 39,28 
20 XXXXXX 37,32 
21 XXXXXX 37,32 
22 XXXXXX 39,28 
23 XXXXXX 39,28 
24 XXXXXX 39,28 
25 XXXXXX 39,28 
26 XXXXXX 39,28 
27 XXXXXX 39,28 
28 XXXXXX 37,31 
29 XXXXXX 37,31 
30 XXXXXX 39,28 
31 XXXXXX 39,28 
32 XXXXXX 39,28 
33 XXXXXX 19,64 
34 XXXXXX 37,31 

  1.286,38 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

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

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
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4.   Peu de Recursos: 
  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
22. GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ. APROVAR LA CONCESSIÓ 

SUBVENCIONS TXIA 2019. NÚM. EXP. 722/2019-eSUB 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 1.400,00 Euros, per ajuts al pagament 
de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable, així com pels controls de les activitats, els controls 
periòdics i les revisions periòdiques, de l’exercici 2019, previstos a l’apartat B).f).1.b)  
de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els 
tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i segons la 
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 3 de juny de 2019: 

Nº NOM NIF 
Import 

Subvenció 

1 
ASSOCIACIO ALTERNATIVA MUNICIPAL PARTICIPA 
VNG G67062000 500,00 

2 CLUB VOLEI VILANOVA G66231754 900,00 
      1.400,00 

 

Aquesta quantitat s’ha de pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 
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2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions 
a que vingui obligat. 

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

4.   Peu de Recursos: 
  

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 

 
23. GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ. DESESTIMAR LA SOL·LICITUD DE  

SUBVENCIÓ TXEN 2019. NÚM. EXP. 610/2019-eSUB 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Desestimar la sol·licitud de M T. M. I S., amb NIF XXXXXX, de subvenció de 
la Taxa d’Escombraries Industrials per a l’exercici 2019. 
 
Segon.- Peu de Recursos 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la 
seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
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termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
24. GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ. DESESTIMAR LA SOL·LICITUD DE  

SUBVENCIÓ TXEN. NÚM. EXP. 614/2019-eSUB 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Desestimar la sol·licitud de P. A. E., amb NIF XXXXXX, de subvenció de la 
Taxa d’Escombraries Industrials per a l’exercici 2019. 
 
Segon.- Peu de Recursos 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la 
seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
25. GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ. DESESTIMAR LA SOL·LICITUD DE 

SUBVENCIÓ IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, FINCA A LA  BORSA 
LLOGUER SOCIAL. NÚM. EXP. 617/2019-eSUB 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Desestimar la sol·licitud de N.I. S., amb NIF XXXXXX, de subvenció de 
l’Impost sobre Béns Immobles. 
 
Segon.- Peu de Recursos 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la 
seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
26. GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ. DESESTIMAR LA SOL·LICITUD DE  

SUBVENCIÓ IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, FINCA A LA  BORSA 
LLOGUER SOCIAL.NÚM. EXP. 619/2019-eSUB 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada per J. G. P., amb NIF XXXXXX, en nom 
de R. M. G. R., amb NIF XXXXXX, de subvenció de l’Impost sobre Béns Immobles. 
 
Segon.- Peu de Recursos 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la 
seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
27. GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ. DESESTIMAR LA SOL·LICITUD DE 

SUBVENCIÓ IBIU (BORSA LLOGUER SOCIAL). NÚM. EXP. 623/2019-eSUB 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“Primer.- Desestimar la sol·licitud de D. G. R., amb NIF XXXXXX, de subvenció de 
l’Impost sobre Béns Immobles. 
 
Segon.- Peu de Recursos 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la 
seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
RECURSOS HUMANS 
 
28. ACCEPTAR ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ D’ACORD AMB LA 

RESOLUCIÓ TSF/1844/2019, DE 20 DE JUNY, PER LA QUAL S'OBRE LA 
CONVOCATÒRIA, PER A L'ANY 2019, PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A INCENTIVAR LA CONTRACTACIÓ EN 
PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE 
GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA. NÚM. EXP.754/2019/eAJT  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD  
 
“PRIMER.- Acceptar la subvenció de 66.000€ per a la realització de 6 contractes en 
pràctiques del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a incentivar la contractació en 
pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya. El detall 
de la subvenció i l’aportació municipal és la següent: 
 

Categoria 
contractes 

Núm. 
contractes 

Sou 6 mesos 
+ extra   Seguretat 

Social 

Paga 
productivitat 

(Incl SS) 

Total 
subvencionat 

Aportació 
Municipal 

(62,5% sou 
conveni)   

Tècnic 
Auxiliar 
d’Integració 
Socials C1-17 

1 8.596,73 € 2.699,37 € 481,70 € 11.000 € 777,81 € 
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Administratius 
C1-17 1 8.596,73 € 2.699,73 € 48,,70 € 11.000 € 777,81 € 

Auxiliars 
Administratius 3 25146,16 7.895,89 1.445,10 33.000 € 1.487,15 

Tècnic 
Auxiliar 
Administració 
de pàgines 
web C1-17 

1 8.596,73 € 2.699,37 € 481,70 € 11.000 € 777,81 € 

TOTAL 6 50.936,36 € 15.994,02 € 2.890,20 € 66.000 € 2.820,57€ 
 
La Corporació presentarà les ofertes de treball al SOC, tal i com s’estableix en l’Ordre 
de la subvenció per aquestes categories professionals, en el cas que alguna d’elles 
quedi deserta  es modificarà l’Oferta de treball, per alguna de les altres categories 
professionals demanades. 
 
SEGON.- Viabilitat econòmica: caldrà crear les partides pressupostàries separades per 
la subvenció dels contractes en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de 
Garantia Juvenil 2019. Per una banda la partida 15.2410.14021- Sou contractació 
practiques garantia juvenil  pel sou per la quantitat de 50.936,36 € i la partida 
15.2410.16021 Seguretat social contractació pràctiques garantia juvenil de seguretat 
social per la quantitat de 15.994,02 €. Per aquest motiu es tramitarà la corresponent 
modificació del pressupost 2019 i es realitzarà la previsió corresponent per al pressupost 
2020. L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries per 
fer front als costos generats pel programa de Garantia Juvenil 2019 que tinguin 
repercussió al pressupost 2019-2020. 
 
Aquestes contractacions s’iniciaran com a màxim el 31 d’octubre de 2019. Les despeses 
que afecten al Pressupost 2019 queden totalment cobertes amb la subvenció, que seran 
16.978,79 € de sou i 5.331,34 € de seguretat social. 
 
L’abonament de la paga de productivitat no cobert per la subvenció  que són 3.820,57 € 
es farà efectiu durant el 2020. Aquestes despeses que aportarà la Corporació, es tindran 
en compte en les previsions de les partides pressupostàries de Capítol I del Pressupost 
2020. 
 
TERCER.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 



 
 
 

30 
 
 
 
 
 

termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
CULTURA 
 
29. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIU 

ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN EL MARC DE LA 
CAMPANYA “ESCENA 25”. NÚM. EXP. 753/2019/EAJT 

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

 
ACORD 
 
“PRIMER.  Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Institut Català 
de les Empreses Culturals i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en el marc de la 
campanya “Escena 25”, amb l’objectiu d’apropar els equipaments i les arts escèniques 
als més joves, que s’adjunta a continuació. 
 

“ 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
L’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS EN EL MARC DE LA CAMPANYA 
“ESCENA 25” 
 

REUNITS 
 
D’una banda, l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, representat per la senyora Olga 
Arnau i Sanabra en qualitat d’alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, assistida pel 
Secretari General de la Corporació, el senyor Isidre Martí i Sardà.  
 
I, de l’altra, el senyor Miquel Curanta i Girona, que intervé en aquest acte com a director de 
l’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS, amb domicili al Passatge de la 
Banca, 1-3, 08002 Barcelona, en virtut de les atribucions pròpies del seu càrrec, nomenat per 
Resolució CLT/2667/2018, de 13 de novembre, i d’acord amb la delegació de competències 
atorgada pel Consell d’Administració de l’ICEC el 28 de gener de 2009, publicada mitjançant 
Resolució CMC/189/2009, de 29 de gener (DOGC núm. 5316, d’11.2.2009).   
 

MANIFESTEN 
 

I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (d’ara endavant, l’ENTITAT) té com a finalitat el foment 
de la creació i la difusió artística i per això gestiona i programa les activitats artístiques que es 
duen a terme als equipaments següents (d’ara endavant, els EQUIPAMENTS):  
 

- Teatre Principal. 
- Auditori Eduard Toldrà. 

 
II. Que l’ICEC ha desenvolupat un programa social que vol afavorir l’accés dels joves de 18 a 25 

anys als espectacles de teatre, dansa, circ i concerts, amb la col·laboració dels teatres i sales 
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de Catalunya, anomenat “Escena 25”.  “Escena 25” vol crear millors condicions que possibilitin 
l’accés dels joves a la cultura, en aquest cas, a les arts en viu, i la possibilitat de descobrir els 
equipaments culturals, així com donar a conèixer la seva programació i les polítiques de públics 
adreçades a aquest col·lectiu.  L’objectiu final és crear i consolidar l’hàbit de gaudir de les arts 
escèniques i la música en viu.  

 
III. Que és voluntat de l’ENTITAT col·laborar en la realització del programa “Escena 25”, motiu pel 

qual les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen 
aquest conveni, que es regirà pels següents:  
 
PACTES 
 
PRIMER.- Objecte del conveni 
 
És objecte d’aquest conveni la participació de l’ENTITAT, per mitjà dels EQUIPAMENTS, en el 
programa “Escena 25”, en els termes i condicions que estableix aquest conveni, amb l’objectiu 
d’apropar l’equipament i les arts escèniques als més joves.  
 
SEGON.- Actuacions objecte del conveni 
 
Accions – Terminis i dates 
 
La campanya “Escena 25” s’obrirà cada any en els terminis i dates que s’indiquen a continuació, 
a través del web d’“Escena 25”, perquè els joves que s’hi registrin o que ja hi estiguin registrats 
puguin comprar entrades pels espectacles del mes següent, a un preu no superior a 10€, en 
les condicions que s’estableixen en el present conveni.  
 

- De manera contínua: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
- Els dies 25 i 26 de cada mes, de les 00:00 del dia 25 i fins a les 23:59 del dia 26. 

 
Puntualment, durant la vigència del present conveni, l’ICEC podrà realitzar altres accions 
addicionals a les establertes anteriorment, que comunicarà a l’ENTITAT perquè s’hi pugui 
adherir voluntàriament a través dels mecanismes que s’estableixin per a cada cas. 
 
Preus 
 
Els preus als quals es posaran a disposició les entrades en el marc de la campanya són els 
que s’indiquen a continuació (en funció del preu de venda al públic que les entrades tinguin al 
marge de la campanya): 
 

- Entrades fins a 10 € - Preu màxim Escena 25: 5€ 
- Entrades de més de 10 € i fins a 20 € - Preu màxim Escena 25: 7€ 
- Entrades de més de 20 € i fins a 30 € - Preu màxim Escena 25: 9€ 
- Entrades de més de 30 € i fins a 40€ - Preu màxim Escena 25: 12€ 
- Entrades de mes de 40€ - Preu màxim Escena 25: 15€ 

 
Funcionament 
 
Per gaudir d’aquestes condicions cal que els joves s’inscriguin a la plataforma 
www.escena25.cat, gestionada per l’ICEC, i els espectacles oferts són els seleccionats pels 
equipaments col·laboradors, els quals fixen el preu de l’entrada fins a l’import màxim establert. 
 
La campanya s’instrumenta per mitjà de la plataforma www.escena25.cat, a través de la qual 
es fa publicitat dels espectacles que s’ofereixen, es realitzen les inscripcions dels joves que hi 
vulguin participar i es gestiona el cobrament de les entrades.  
 
L’ICEC assumeix el cost de la comissió de gestió del cobrament de les entrades que apliqui 
l’entitat amb qui contracti aquesta gestió, i garanteix que liquidarà i pagarà als 
equipaments/promotors el preu íntegre de les respectives entrades venudes, sense repercutir-
hi comissions. 
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A més de la publicitat a través de la plataforma, l’ICEC realitzarà una campanya de publicitat 
d’”Escena 25” a través dels mitjans gestionats per la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, SA (CCMA). 
 
Avantatges per als equipaments adherits a la campanya 
 
Els equipaments/promotors que col·laborin en la campanya “Escena 25” podran gaudir dels 
paquets publicitaris oferts en condicions més avantatjoses per la CCMA especialment per a la 
campanya “Escena 25”, d’acord amb el conveni signat entre l’ICEC i la CCMA.  La contractació 
del paquet publicitari corresponent es realitzarà mitjançant la subscripció d’un contracte 
d’adhesió entre l’equipament, com a anunciant, i la CCMA, com a anunciadora, en les 
condicions econòmiques negociades per l’ICEC, a banda de les condicions restants que 
estableixin les parts.  La subscripció de qualssevol dels paquets publicitaris oferts en el marc 
d’aquesta campanya comporta l’obligació per part de l’equipament/promotor d’incloure el 
logotip oficial d’”Escena 25” en els materials publicitaris audiovisuals que es difonguin. 
 
TERCER.- Compromisos de les parts 
 
Compromisos de  l’ENTITAT  

a) L’ENTITAT facilitarà a l’ICEC la programació que inicialment posi a disposició de la 
campanya d’”Escena 25” perquè l’ICEC la posi a disposició dels usuaris a través del web 
www.escena25.cat, sens perjudici de la posterior autogestió per part de l’ENTITAT dels 
espectacles i nombre d’entrades que es posin a disposició dels usuaris de la plataforma.  

b) El preu de venda d’entrades que fixi l’ENTITAT no pot superar el de l’escalat establert al 
pacte segon.  

c) L’ENTITAT facilitarà a l’ICEC el número de compte en el qual l’ICEC haurà d’ingressar 
l’import derivat de la venda d’entrades dels espectacles que corresponguin als 
EQUIPAMENTS de l’ENTITAT adherits a la campanya, realitzada per mitjà de la 
plataforma d’”Escena 25”. 

d) L’ENTITAT es compromet a incloure el logotip d’”Escena 25” en els suports audiovisuals 
de difusió dels EQUIPAMENTS o programació adherits a la campanya que emeti dintre 
dels paquets publicitaris contractats amb la CCMA a què fa referència el pacte segon.  

 
Compromisos de l’ICEC 

a) L’ICEC assumeix la responsabilitat de gestionar, al seu càrrec, la plataforma 
www.escena25.cat i la APP a través de la qual s’oferiran els serveis esmentats 
anteriorment.  

b) L’ICEC posarà a disposició de l’ENTITAT una eina informàtica que li permetrà gestionar 
en temps real l’alta i baixa dels seus EQUIPAMENTS o espectacles, així com el nombre 
d’entrades que ofereixi als usuaris de la campanya en cada moment.  Mitjançant aquesta 
eina, l’ENTITAT podrà consultar, en temps real, el nombre d’entrades venudes pels seus 
espectacles i el preu abonat, així com obtenir les dades personals dels compradors. 

c) L’ICEC pagarà a l’ENTITAT el preu íntegre de les entrades venudes dels seus espectacles 
a través de la plataforma.  Les entrades venudes fins al dia 15 (inclòs) de cada mes seran 
pagades l’últim dia laborable del mateix mes.  Les venudes entre el dia 16 i l’últim dia del 
mes es pagaran l’últim dia laborable del mes següent.  El pagament es farà mitjançant 
ingrés en el número de compte següent, indicat per l’ENTITAT:  ES35 0081 1611 0500 
0137 9438. 

d)  L’ICEC es compromet a facilitar a l’ENTITAT, per mitjà de la CCMA, el logotip d’”Escena 
25” en el format i resolució òptims per als usos previstos, en cas de contractar paquets 
publicitaris de la CCMA.  

 
QUART.- Protecció de dades 
 
L’ICEC cedirà a l’ENTITAT les dades personals dels usuaris que comprin entrades dels 
espectacles dels seus equipaments a través de la plataforma d’”Escena25”, per a la seva 
utilització amb la finalitat de gestionar el servei contractat per l’usuari i per a la tramesa 
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d’informació promocional sobre les activitats dels seus equipaments, d’acord amb l’advertiment 
legal que es farà constar en el formulari de recollida de dades.  
 
Respecte de les dades anteriors que li siguin cedides, l’ENTITAT esdevé responsable del 
tractament que en faci i es compromet a no fer-les servir amb finalitats diferents a les que 
s’indiquen en el paràgraf anterior i a no cedir-les a terceres persones no autoritzades, així com 
a tractar-les d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, el Reglament General de protecció de dades (UE) 
2016/679, i la legislació restant d’aplicació.  
 
Des del primer moment en què l’ENTITAT utilitzi les dades per a comunicar-se amb els seus 
titulars es compromet a advertir-los sobre les condicions en què realitza aquest tractament, dels 
drets dels titulars i de la manera i adreça a través de la qual exercir-los (es facilita un model 
que les ENTITATS poden utilitzar amb aquesta finalitat, en l’annex al present conveni). 
 
L’ENTITAT es compromet a destruir, modificar o seguir qualsevol altra instrucció de l’ICEC 
respecte de les dades que li hagin estat cedides, quan aquestes derivin de l’exercici dels seus 
drets per part dels seus titulars o de les condicions amb què van ser obtingudes. 
 
CINQUÈ.- Termini de vigència del conveni 
 
La vigència d’aquest conveni s’estableix des del moment de la seva signatura i fins al  31 de 
desembre de 2020, data en què es prorrogarà de manera automàtica per anualitats naturals 
successives i, com a màxim fins al 31 de desembre de 2022, tret que qualssevol de les parts 
el denunciï amb anterioritat a la data del seu venciment o de qualssevol de les seves 
pròrrogues.  Aquesta extinció no afectarà la validesa de les entrades venudes durant la vigència 
del conveni. 
 
L’extinció del contracte per les causes anteriors no extingirà l’obligació de l’EQUIPAMENT 
d’incloure el logotip d’”Escena 25” en el material de difusió dels espectacles que s’emeti en el 
marc dels paquets promocionals contractats amb la CCMA en virtut del que estableix el pacte 
segon, que seguirà vigent mentre duri aquesta promoció. 
 
SISÈ.- Causes i formes d’extinció 
 
Aquest conveni quedarà sense efecte per qualsevol de les causes previstes per la Llei i en 
particular: 

a) Per l’extinció del termini de vigència establert.  

b) Per la impossibilitat sobrevinguda de realitzar l’objecte del conveni. 

c) Per incompliment manifest de les obligacions contretes per alguna de les parts signants, 
amb l’avís previ a la part incomplidora, a través de qualsevol dels seus representants que 
integrin, si escau, la comissió que regula el pacte següent, per tal que aquesta comissió 
actuï com a mediadora per esmenar l’incompliment.  

 
Qualsevol incompliment de les obligacions del present conveni facultarà la part complidora per 
optar entre exigir el compliment o la resolució del conveni, sense perjudici de la possible 
reclamació per danys i perjudicis, en el seu cas. 
 
SETÈ.-  En el supòsit que les parts ho estimin convenient per debatre propostes o resoldre 
conflictes originats en el sí de la campanya objecte d’aquest acord, constituiran una comissió 
mixta, a la qual li correspondrà vetllar pel desenvolupament correcte del que s’hi estableix i dels 
acords que se’n derivin, així com resoldre els conflictes d’interpretació i execució que es 
produeixin.  La comissió, de composició paritària, integrarà un representant de cadascun dels 
equipaments que s’adhereixin a la campanya (nomenat per l’entitat a la qual pertanyin), i es 
reunirà tantes vegades com els seus membres estimin convenient.  Un cop constituïda, la 
comissió aprovarà les seves normes internes de funcionament. 
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VUITÈ.- Litigis i controvèrsies 
 
Qualsevol divergència que pugui sorgir sobre la interpretació o execució d’aquest conveni 
s’intentarà resoldre de forma amistosa, sense perjudici de la jurisdicció competent aplicable al 
present conveni, que vindrà referida als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. 
 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni. 

 
ANNEX AL CONVENI 

 
 
MODEL D’AVÍS LEGAL SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 
 
Us informem que les vostres dades personals ens han estat cedides per l’Institut Català de 
les Empreses Culturals (ICEC), el qual les ha obtingut en virtut de la vostra alta voluntària a 
la plataforma www.escena25.cat i ens les ha cedit d’acord amb les condicions d’aquesta 
plataforma, consentides per vosaltres, com a conseqüència de la compra que heu realitzat 
d’entrades dels nostres espectacles. 
 
Les condicions amb què tractarem les vostres dades personals son les següents: 
 

Responsable del 
tractament  

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
P0830800I 
PL. DE LA VILA, 8 – VILANOVA I LA GELTRÚ (08800) 
938140000 
cultura@vilanova.cat 
https://www.vilanova.cat/ 

 
Finalitat del tractament 1. Gestió dels serveis d’espectacle relacionats amb les 

entrades comprades. 
2. Difusió dels serveis d’espectacles gestionats pel 

responsable del tractament. 
Legitimació  Condició contractual derivada de la compra de l’entrada a 

través de www.escena25.cat 
Destinataris No n’hi ha 
Període de 
conservació 

Finalitat 1: fins a la prestació del servei d’espectacle 
contractat  
Finalitat 2: fins a la revocació del vostre consentiment  

Drets de les persones  Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, 
supressió, oposició, limitació i portabilitat de les vostres 
dades enviant un correu a l’adreça escena25@gmail.com  
(indicant quin dels drets voleu exercir). 

 
SEGON.  Publicar aquest conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al web, 
al Registre de Convenis de Cooperació i Col·laboració de la Generalitat i al Portal de 
Transparència. 
 
TERCER.  Aprovar la fitxa del conveni, que s’adjunta a continuació. 
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“ 
Descripció: 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
I L’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS EN EL MARC DE LA 
CAMPANYA “ESCENA 25” 
 
Data:  
 
Signataris: 
INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Objecte: 
La col·laboració entre l’Institut Català de les Empreses Culturals i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en el marc de la campanya “Escena 25” 
 
Drets i Obligacions: 
 
L’ICEC es compromet a: 

 L’ICEC assumeix la responsabilitat de gestionar, al seu càrrec, la plataforma 
www.escena25.cat i la APP a través de la qual s’oferiran els serveis esmentats 
anteriorment.  

 L’ICEC posarà a disposició de l’ENTITAT una eina informàtica que li permetrà gestionar 
en temps real l’alta i baixa dels seus EQUIPAMENTS o espectacles, així com el nombre 
d’entrades que ofereixi als usuaris de la campanya en cada moment.  Mitjançant aquesta 
eina, l’ENTITAT podrà consultar, en temps real, el nombre d’entrades venudes pels seus 
espectacles i el preu abonat, així com obtenir les dades personals dels compradors. 

 L’ICEC pagarà a l’ENTITAT el preu íntegre de les entrades venudes dels seus 
espectacles a través de la plataforma.  Les entrades venudes fins al dia 15 (inclòs) de 
cada mes seran pagades l’últim dia laborable del mateix mes.  Les venudes entre el dia 
16 i l’últim dia del mes es pagaran l’últim dia laborable del mes següent.  El pagament es 
farà mitjançant ingrés en el número de compte següent, indicat per l’ENTITAT:  ES35 
0081 1611 0500 0137 9438. 

  L’ICEC es compromet a facilitar a l’ENTITAT, per mitjà de la CCMA, el logotip d’”Escena 
25” en el format i resolució òptims per als usos previstos, en cas de contractar paquets 
publicitaris de la CCMA.  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a: 

 L’ENTITAT facilitarà a l’ICEC la programació que inicialment posi a disposició de la 
campanya d’”Escena 25” perquè l’ICEC la posi a disposició dels usuaris a través del web 
www.escena25.cat, sens perjudici de la posterior autogestió per part de l’ENTITAT dels 
espectacles i nombre d’entrades que es posin a disposició dels usuaris de la plataforma.  

 El preu de venda d’entrades que fixi l’ENTITAT no pot superar el de l’escalat establert al 
pacte segon.  

 L’ENTITAT facilitarà a l’ICEC el número de compte en el qual l’ICEC haurà d’ingressar 
l’import derivat de la venda d’entrades dels espectacles que corresponguin als 
EQUIPAMENTS de l’ENTITAT adherits a la campanya, realitzada per mitjà de la 
plataforma d’”Escena 25”. 

 L’ENTITAT es compromet a incloure el logotip d’”Escena 25” en els suports audiovisuals 
de difusió dels EQUIPAMENTS o programació adherits a la campanya que emeti dintre 
dels paquets publicitaris contractats amb la CCMA a què fa referència el pacte segon.  
 
Vigència: 
 
La vigència d’aquest conveni s’estableix des del moment de la seva signatura i fins al  31 
de desembre de 2020, data en què es prorrogarà de manera automàtica per anualitats 
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naturals successives i, com a màxim fins al 31 de desembre de 2022, tret que qualssevol 
de les parts el denunciï amb anterioritat a la data del seu venciment o de qualssevol de 
les seves pròrrogues.  Aquesta extinció no afectarà la validesa de les entrades venudes 
durant la vigència del conveni. 
 

“ 
QUART.  Autoritzar a la senyora Olga Arnau i Sanabra, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, per a la signatura del present conveni. 
 
CINQUÈ.  Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
SISÈ.  Peu de Recurs.  Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant la 
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE CIUTAT 

 
30. PROMOCIÓ ECONÒMICA. ATORGAR A LA FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL 

GRAN PENEDÈS (FEGP), LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 6.000,00 € 
PREVISTA AL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. NÚM. EXP. 
498/2019/ESUB 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Atorgar a la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS, una 
subvenció nominativa per import de 6.000,00 euros contemplada en el pressupost 
2019, per l’execució de l’informe de Conjuntura Econòmica del Garraf Penedès i Índex 
de Competitivitat Territorial de les comarques catalanes. 
 
SEGON.- 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 sis 
mil euros (6.000,00€), amb càrrec a la partida pressupostària 10.4320.48207 de 
Subvenció Federació Empresarial del Gran Penedès. 
 
TERCER.- Que l’import de la subvenció s’abonarà de la manera següent: 
 

- 50% del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i 
aprovada per la Junta de Govern Local.  
- 50% restant de la subvenció: es farà efectiva un cop el beneficiari hagi justificat 
correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 
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Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació del 
pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud d’aquest. 
 
QUART.- Que per percebre la totalitat de la subvenció  atorgada, caldrà justificar que la 
subvenció s’ha invertit en la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant la 
presentació, en el termini de 3 mesos després de la finalització de l’activitat i fins a 31 
de gener de l’exercici següent al de la convocatòria, com a màxim, de la documentació 
següent: 
 

• Memòria d’ACTIVITATS: detall de les activitats realitzades a cadascun dels 
programes subvencionats, indicant-ne el funcionament, la participació, 
l’assoliment dels objectius i propostes de millora. També s’ha d’incloure un 
exemplar de tota la documentació i difusió editada per l’activitat 
subvencionada, en la qual haurà de figurar la col·laboració de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 

• Memòria ECONÒMICA: relació de justificants econòmics en un full resum, 
que s’acompanyarà de l’original o la còpia compulsada de les factures o 
documents de valor probatori de les despeses efectuades amb motiu de 
l’activitat objecte de subvenció, per un import mínim de la subvenció 
concedida.  
 

Aquests documents hauran de tenir les característiques següents:  
 

• La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a terme 
l’activitat subvencionada. 

• Hauran de complir la resta dels requisits tècnics i formals exigits per la 
normativa fiscal (NIF i nom del proveïdor, data, quantia, concepte, IVA, 
import total, etc.) 

• Hauran d’estar efectivament pagades. 
• Sol·licitud de pagament de l’import justificat, signada per la persona que 

ostenti la representació de l’entitat. 
 

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini de 15 
dies per a la seva esmena. L’incompliment en termini de l’obligació de justificació o la 
justificació insuficient comportarà el desistiment per part del beneficiari de la subvenció 
concedida o el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda. 
 
CINQUÈ.- Que el beneficiari haurà de complir les condicions establertes en la Llei 
38/2003, general de subvencions, així com en l’Ordenança general reguladora de la 
concessió de subvencions d’aquest Ajuntament. 
 
En tot cas, hauran de complir les obligacions següents:  
 

• Realitzar l’activitat per a la qual s’atorga l’ajut en els termes i terminis establerts.  
• Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en 

el compliment de les obligacions establertes  mitjançant la presentació d’un 
informe per escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de les causes que 
l’originen. 
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• Comunicar per escrit les modificacions relatives al beneficiari, com un canvi en 
els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que tingui 
transcendència per al seguiment de la subvenció. 

• Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte o activitat 
subvencionada, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, 
el logotip de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Així mateix, el beneficiari caldrà 
que faci constar en tot el material editat que aquest ha estat subvencionat per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

• Comunicar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’obtenció de 
subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. 
Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es conegui. 

• A retornar els diners de la subvenció concedida si l’activitat o projecte no s’ha 
portat a terme o s’ha desenvolupat parcialment. 

• Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió 
de subvenció. 

• Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans 
competents d’aquest Ajuntament, aportant tota la informació que els sigui 
requerida. 

• Abans del pagament, el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 

• Disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les 
persones que en execució de l’activitat subvencionada tinguin contacte habitual 
amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i identitat sexual, d’acord amb el que estableix l’article 13.5 de 
la Llei orgànica de protecció jurídica del menor i segons estableix l’article 8.4 de 
la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat. Aquesta condició la certificarà 
la pròpia entitat en la sol·licitud de subvenció. 

• Complir les obligacions previstes en la llei 19/2014 de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte 
a la publicitat activa. 

• En el cas que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000 €, comunicar a 
l’Ajuntament la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció 
o administració, a fi i efecte que es puguin fer públiques, d’acord amb el que 
estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.  

 
SISÈ.- Que la subvenció serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions 
conjuntament, amb els ingressos que s’obtinguin i el dels recursos propis que es 
destinaran a l’activitat no podrà superar el cost total de l’activitat que es desenvolupi. Si 
se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés en la part proporcional. 
 
SETÈ.- Que pel que fa a les dades de caràcter personal caldrà tenir present què les 
Entitats signatàries, com a responsables dels seus respectius fitxers, hauran de complir 
els requeriments previstos a la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i 
en particular, a les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 
el Consell, de 27 d’abril de 2016. 
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Les dades personals seran guardades i custodiades amb la mes estricta confidencialitat 
i en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent de la pròpia del contingut d’aquest 
conveni. Tampoc es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. 
 
VUITÈ- Notificar aquest acord als interessats 
 
NOVÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
MOBILITAT I PROJECTES I OBRES ESPAI URBÀ 
 
31. PROJECTES I OBRES. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NUMERO 2 I 

ÚLTIMA, A FAVOR DE CONSTRUCCIONS CONTRERAS 1945,S.A.  PER 
OBRES “ADEQUACIÓ DE L’ANTIGA ZONA DE BAR EN UNA NOVA AULA I 
ALTRES INTERVENCIONS DE MILLORA A L’ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA MESTRE MONTSERRAT”. NÚM. EXP. 23/2019/EPUR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a treballs efectuats els mes 
d’octubre de 2019, a favor de l’ empresa CONSTRUCCIONS CONTRERAS 1945,SA    
amb NIF A 58186693 per les obres del projecte “Adequació de l’antiga zona de bar en 
una nova aula i altres intervencions de millora a l’escola municipal de música Mestre 
Montserrat “  per import de dos mil vint-i-sis euros amb setze cèntims 2.026,16€ (  
1674,15€ més  351,65€ del 21 per cent de l’IVA) . 
 
Segon .- Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 50.9330.63207 (Reforma i 
millora equipaments locals línia 3-equip educatiu) del  vigent pressupost de 2019.  
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Tercer.- Recursos. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
URBANISME I HABITATGE 
 
32. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATSDONAR COMPTE A LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES 
PER DECRET. D191105 

 
“LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per A.T. J., per a rehabilitar la façana de l’edifici dins de l’àmbit 
de la carta de colors municipal, al C. Fossar Vell, 29 (000782/2019-OBR) 

2. Id. per M. M. H. T., per a instal·lar comptador d’aigua a la façana de l’edifici, al C. Pere 
Jacas, 31 (000818/2019-OBR) 

3. Id. per H. P. G., per a rehabilitar la façana de l’edifici, al C. Nou, 10 (000873/2019-OBR) 

4. Id. per J. V.C., per a instal·lar un ascensor a l’edifici, al C. Sant Gervasi, 94 
(000887/2019-OBR) 

5. Id. per C. L. V., per a arranjar la façana posterior de l’edifici, al C. de l’Aigua, 78 
(000893/2019-OBR) 

6. Id. per J. R. P., per a fer obres de ARRANJAR I PINTAR LA FAÇANA DE L’EDIFICI 
UNIFAMILIAR, al C. Sant Roc, 4 (000903/2019-OBR) 
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7. Id. per J. C. R. I., on demana llicència per finalitzar les obres de reforma i ampliació de 
l’habitatge unifamiliar, al C. Teatre, 23 (000906/2019-OBR) 

8. Id. per COM. PROP. C. CASTELL, 19, per a reformar les façanes i la coberta de l’edifici, 
al C. Castell, 19 i C. Bonaire, 13 (000909/2019-OBR) 

9. Sol·licitud presentada per COM. PROP. RBLA. PRINCIPAL, 54, per a rehabilitar la 
façana de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres, Rbla. Principal, 54 (000918/2019-OBR) 

10. Id. per S. G. M., per a canviar la coberta de l’habitatge unifamiliar, al C. Castell, 1 
(000938/2019-OBR) 

11. Id. per COM. PROP. C. XORIGUER, 9, per a substituir l’ascensor de l’edifici 
plurifamiliar, al C. Xoriguer, 9 (000941/2019-OBR) 

12. Id. per METEORIT CB, per a la pròrroga de la llicència 346/2019-OBR, per a canviar 
la coberta i la fusteria d’alumini de l’edifici, al C. Llibertat, 45 (000942/2019-OBR) 

13. Id. per E. H. L., per a la pròrroga de la llicència per a fer un reforç del sostre de la planta 
baixa de l’edifici, al C. Santa Magdalena, 14 (000978/2019-OBR) 

14. Id. per J. M. S. G., per a arranjar i pintar la façana de l’edifici unifamiliar en testera, al 
C. Horts, 32 (001004/2019-OBR) 

15. Id. per A. K., per a reformar local destinat a comerç amb una petita afectació estructural, 
al C.Albert Salvany i Bertran, 2 Bx 03 (001050/2019-OBR) 

16. Id. per M. H., per a reparar esquerdes de la terrassa interior, al C. Horts, 8 
(001055/2019-OBR) 

17. Id. per COM. PROP. C. PADUA, 25, per a rehabilitar la façana de l’edifici situat dins de 
l’àmbit de l’ordenança cromàtica municipal, al C. Padua, 25 (001066/2019-OBR) 

18. Id. per R. M. R.F., per a fer les obres no realitzades 3n base al projecte aprovat al C. 
Teatre, 31 (001071/2019-OBR) 

19. Id. per C. A. K., per a arranjar patologies per humitats en l’habitatge de PB de l’edifici 
plurifamiliar entre mitgeres, al C. Teodor Creus i Corominas, 32 (001077/2019-OBR) 

20. Id. per R. S., per a arranjar i sanejar la façana dins de l’ordenança cromàtica municipal, 
al C. Manuel de Cabanyes, 50 02 02 (001091/2019-OBR) 

21. Id. per E. G. R., per a reformar dos habitatges per unificar-los funcionalment, al Pg. de 
Ribes roges, 22 1r. 1a i 1r. 2. (001103/2019-OBR) 
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22. Id. per J. C. P., per a instal·lar una pèrgola en la terrassa de l’habitatge, a la Av. 
Francesc Macià, 14 02 (001104/2019-OBR) 

23. Id. per EURONET 360 FINANCE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA, per a instal·lar 
un caixer automàtic en un forat existent i el vinil, al Pg. del Carme, 22 (001119/2019-
OBR) 

24. Id. per COM. PROP. AV. FRANCESC MACIA, 165 ESC. D, per a fer un reforç 
estructural d’una biga del pati de llums i reparar el revestiment de la façana, a la Av. 
Francesc Macià, 165 Esc. D (001123/2019-OBR) 

25. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per a obrir una rasa de 5,7 x 0,4 M per localitzar 
una vàlvula, al c. Manuel de Cabanyes, 48 (001080/2018-OBR) 

26. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA,  per a obrir una rasa de 9,8 x 0,4 m per connexió 
de gas, al C. Riu Segura, 101 (000451/2019-OBR) 

27. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per a obrir una rasa de 2m per a connexió de servei 
de gas, al C. Santa Magdalena, 17 (000528/2019-OBR) 

28. Id. per O. S. R., per a fer la instal·lació interior de gas interior, a la Rbla. Arnau de 
Vilanova, 33 (000814/2019-OBR) 

29. Id. per EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, per a obrir una rasa per fer una variant 
de línies de Mitja tensió a la Av. Riu Foix (000828/2019-OBR) 

30. Id. per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, per a obrir una rasa de 33m per a un nou 
subministrament de baixa tensió, al C. Pau de l’Hostal, 4. (000838/2019-OBR) 

31. Id. per ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, SLU, per a obrir diverses cales 
per a reparar la instal·lació de fibra òptica, a la Rbla. Principal (000880/2019-OBR) 

32. Id. per EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SL, per substituir per avaria el suport de 
fusta per un nou suport metàl·lic per a les línies aèries, al Torrent de la Pastera 
(000921/2019-OBR) 

33. Id. per TELXIUS TORRES ESPAÑA, SLU, per a fer la instal·lació d’una base de 
telefonia, a la Rbla. Arnau de Vilanova, 80 (000949/2019-OBR) 

34. Id. per EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SL, per a obrir una rasa per estesa de 
línia subterrània de BT de 5m, al C. Codonyat, 9 (000956/2019-OBR) 

35. Id. per R. R. D., per a fer la instal·lació interior de gas, al C. Bonaire, 4 (001084/2019-
OBR) 
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36. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per a obrir una rasa de 1,5 x 0,4m per la connexió 
de gas, al C. Teatre, 27 (001117/2019-OBR) 

37. Id. per EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, SL, per a obrir rasa de 37m per 
canalització de línia subterrània de BT, al C. Parlament, 3 (001118/2019-OBR) 

38. Id. per COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRU, per a obrir una rasa de 
17 m per la canalització per ampliació de la xarxa d’aigua, al C. Pelegri Ballester, 2 
(001137/2019-OBR) 

ACTIVITATS 

LLICÈNCIA DOBRES PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT 
 

1- Sol·licitud presentada per FINFITSPORTS, SL  per fer obres d’adequació  de        
local per a instal·lar un Gimnàs, i activitats dirigides i fisioteràpia a la rambla 
Salvador Sama, 95  bx esq exp 1144/19-OBR . “. 

 
33. 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. 
CP191105 

“OBRES   
 
Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada per R. R. L., per a la primera ocupació per les obres 

de reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar, a la Av. Garraf, 49 
(000269/2019-OBR)(000786/2015-OBR) 

2. Id. per PREMIUM HOUSE 2017, SL, per a la primera ocupació per les obres 
de la construcció d’un edifici plurifamiliar, al la Av. Jaume Balmes, 1 
(000845/2019-OBR)(001356/2017-OBR) 

3. Id. per SPV REOCO 1, SLU, per a la primera ocupació per les obres de la 
construcció d’un edifici plurifamiliar, al C. Pere Jacas, 27 (001054/2019-
OBR)(000132/2005-OBR) 

4. Id. per P.P. A., per a la primera ocupació per les obres de la construcció d’un 
edifici plurifamiliar, al C. Magdalena Miró, 26 (001081/2019-
OBR)(000933/2017-OBR) 

5. Id. per MIRO SCHOUTEN, CB, per a la primera ocupació per les obres de 
reforma del local amb canvi d’ús a habitatge, al C. Jardi, 19 Bxs (001133/2019-
OBR)(000149/2018-OBR) 

6. Id. per SPV REOCO 1, SLU, per a la primera ocupació de l’edifici plurifamiliar, 
situat al C. Meridional, 6, C/ Pere Jacas, 27 i Pl. Josep Tarradellas, 2 
(001145/2019-OBR)(000132/2005-OBR) 

 
Obres menors 
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7. Comunicació presentada per R. Z., per a enderrocar les divisions interiors de 
pladur, al C. Indústria, 3 (000994/2019-OBR) 

8. Id. per M. M. E., per a reformar local amb canvi de distribució, a la Av. Garraf, 
32 Bx (001002/2019-OBR) 

9. Id. per SAMOA DENTAL, SLU, per a reformar local amb canvi de distribució 
destinat a clinica dental, a la Av. Francesc Macià, 10 (001005/2019-OBR) 

10. Id. per COM. PROP. C. SANT GREGORI, 14, per a arranjar la escala 
comunitària, al C. Sant Gregori, 14 (001033/2019-OBR) 

11. Id. per E. C., per a reformar cuina i bany de l’habitatge, al C. Cristófol Raventos, 
6 02 01 (001038/2019-OBR) 

12. Id. per COM. PROP. AV. EDUARD TOLDRÀ, 37 D, per a reparar el terrat i el 
badalot i una zona puntal de la façana de l’edifici, al C. Eduard. Toldrà, 37 D 
(001041/2019-OBR) 

13. Id. per D. B. N., per a canviar les finestres de l’habitatge, al C. Josep Coroleu, 
29 01 01 (001042/2019-OBR) 

14. Id. per M. E. G. F., per a reformar el bany de l’habitatge, al C. Dr. Zamenhof, 
35 02 03 (001044/2019-OBR) 

15. Id. per J. L. N.V., per a canviar el paviment de l’habitatge, al C. Cristofol 
Raventos, 6 04 02 (001046/2019-OBR) 

16. Id. per J. L. M. F., per a canviar banyera per plat de dutxa, al C. Unió, 63 03 01 
(001047/2019-OBR) 

17. Id. per J. G. C., per a reformar el bany, al C. Rei Pere el Cerimonios, 54 03 01 
(001051/2019-OBR) 

18. Id. per COM. PROP. C. PERE RIOUDOR, 15, per a arranjar la façana i la 
coberta de l’edifici, al C. Pere Riudor, 15 (001053/2019-OBR) 

19. Id. per COM. PROP. C. ESTANY, 9, per a arranjar i impermeabilització de la 
terrassa, al C. Estany, 9 (001056/2019-OBR) 

20. Id. per E. G. R., per a canviar banyera per plat de dutxa, al C. Dr. Zamenhor, 
41 02 01 (001057/2019-OBR) 

21. Id. per L. G. S., per a reformar el bany de l’habitatge, al C. Josep Coroleu, 128 
07 04 (001058/2019-OBR) 

22. Id. per A.T. M., per a canviar banyera per plat de dutxa, al C. Sant Onofre,  108 
02 03 (001059/2019-OBR) 

23. Id. per A. C.R., per a canviar banyera per plat de dutxa, al C. Casernas, 34 02 
03 (001061/2019-OBR) 

24. Id. per COM. PROP. C. RAMON I CAJAL, 4 per a canviar el paviment de 
l’habitatge, al C. Ramon i Cajal, 4 (001062/2019-OBR) 

25. Id. per M. N. T. F., per a rehabilitar la façana de l’edifici, al C. Tarragona, 19 
(001063/2019-OBR) 

26. Id. per L. M. S. P., per a instal·lar rètol al local comercial, al C. Manuel de 
cabanyes, 4 bxs (001064/2019-OBR) 

27. Id. per J. C. M., per a repara la tanca de la finca, al C. Pau de l’Hostal, 4 
(001067/2019-OBR) 

28. Id. per G. P. P., per a reformar bany i canviar el paviment de l’habitatge, al C. 
Canaries, 25 01 02 (001069/2019-OBR) 

29. Id. per C. C. R., per a reformar la cuina, a la Rbla. Castell, 94 04 01 
(001072/2019-OBR) 

30. Id. per D. P. W., per a reformar el bany, al C. Juan de la Cosa, 2 Bx 2 
(001073/2019-OBR) 
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31. Id. per S. M. D., per a reformar local, a la Pl. Mediterrania, 6 Bx 1 (001074/2019-
OBR) 

32. Id. per COM. PROP. RBLA. DE LA PAU, 87 Esc. 6, per a canviar tram del 
baixant que passa per el local, a la Rbla. de la Pau, 87 Esc. 6 (001075/2019-
OBR) 

33. Id. per I. P. G., per a reformar la cuina de l’habitatge, al C. Aigua, 148 B 
(001078/2019-OBR) 

34. Id. per I. F. V., per a reformar el bany de l’habitatge, al C. Vinyet, 13 
(001079/2019-OBR) 

35. Id. per A. R.P., per a reformar el bany de l’habitatge, al C. Dr. Zamenhof, 29 02 
02 (001080/2019-OBR) 

36. Id. per J. G. M., per a reformar cuina, a la Pl. Catalunya, 5 01 (001083/2019-
OBR) 

37. Id. per COMERCIAL SETORE, SL, per a canviar el paviment, reformar bany, 
enguixar i pintar habitatge, al Pg. Maritim, 92 bxs (001085/2019-OBR) 

38. Id. per COM. PROP. C. PELEGRI BALLESTER, 30, per a rehabilitar dos 
façanes posteriors i dos patis de llums, al C. Pelegrí Ballester, 30 
(001090/2019-OBR) 

39. Id. per C.L. R., per a reformar cuina i banys de l’habitatge, a la Rbla. de la Pau, 
91 03 01 (001092/2019-OBR) 

40. Id. per COM. PROP. C. CARLETS, 23, per a impermeabilitzar la terrassa de la 
planta àtic, al. C. Carlets, 23 (001093/2019-OBR) 

41. Id. per M. L., per a arranjar la tanca de la finca, a la Pjda. Far de Sant Cristòfol, 
4 (001094/2019-OBR) 

42. Id. per COM. PROP. c. Cuba, 44, per a reparar la façana de l’edifici, al C. Cuba, 
44 (001096/2019-OBR) 

43. Id. per A. P. D., per a reformar la cuina de l’habitatge, a la Rbla. Sant Jordi, 38 
04 02 (001097/2019-OBR) 

44. Id. per L. M. L., per a canviar paviment i fer instal·lació elèctrica, al C. Llibertat, 
137 Bxs 4 (001098/2019-OBR) 

45. Id. per M. A.M., per reformar cuina, al C. Dr. Zamenhof, 36 Esc. B 03 01 
(001099/2019-OBR) 

46. Id. per R. M. C. P., per pintar la façana de l’edifici amb plataforma elevadora, 
al C. Bailen, 48 (001100/2019-OBR) 

47. Id. per HEREUS ROVIRA NOGUES, CB, per a reparar façana de l’edifici, a la 
Pl. Soler i Carbonell, 11 (001101/2019-OBR) 

48. Id. per F.G. P., per a reformar cuina i bany, a la Rbla. Pau, 109 04 01 
(001102/2019-OBR) 

49. Id. per P. L. R., per a canviar banyera per plat de dutxa, a la Rbla. Exposició, 
45-47 02 02 (001106/2019-OBR) 

50. Id. per D. G. G., per a reformar cuina de l’habitatge, al Pg. Marítim, 98 05 05 
(001107/2019-OBR) 

51. Id. per M. S. A., per a reformar la cuina, a la Rbla. Salvador Samà 51 01 01 
(001108/2019-OBR) 

52. Id. per S. L. S., per a reformar cuina i bany, al C. de L’aigua, 143-145 01 02 
(001109/2019-OBR) 

53. Id. per J. A. S., per a reformar bany i cuina, al Pg. del Carme, 29 Esc. A 02 01 
(001110/2019-OBR) 

54. Id. per D. P.A., per a reformar bany i cuina de l’habitatge, al C. Sant Antoni, 16 
01 (001112/2019-OBR) 
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55. Id. per J. L. C., per a reformar bany i cuina de l’habitatge, al C. Molí de Vent, 
65 (001113/2019-OBR) 

56. Id. per L. V. G., per a reformar bany de l’habitatge, a la Rbla. Pau, 95 Esc 2 05 
01 (001114/2019-OBR) 

57. Id. per A. G. GUTIERREZ, per a reformar la cuina de l’habitatge, al C. Rei Pere 
el Cerimonios, 25 03 02 (001120/2019-OBR) 

58. Id. per COM. PROP. AV. FRANCESC MACIÀ, 165D, per a substituir la 
plataforma salva escales, a la Av. Francesc Macià, 165 D (001121/2019-OBR) 

59. Id. per C. R. H., per a reformar el bany de l’habitatge, al C. Antoni Urgelles, 8 
(001122/2019-OBR) 

60. Id. per R. L. B., per reformar bany de l’habitatge, al C. Riu Segura, 37 
(001124/2019-OBR) 

61. Id. per M. A. Z., per a reparar façana i canviar baixants, al C. Aigua, 74 
(001125/2019-OBR) 

62. Id. per COM. PROP. C. ALEXANDRE DE CABANYES, 6, per a rehabilitar les 
façanes de l’edifici plurifamiliar, al C. Alexandre de Cabanyes, 6 (001126/2019-
OBR) 

63. Id. per I. P. A., per a reformar el local destinat a farmàcia, al C. Josep Coroleu, 
47 Bx, (001127/2019-OBR) 

64. Id. per M. S. S., per a canviar banyera per plat de dutxa, a la Av. Jaume Balmes, 
28 01 03 (001128/2019-OBR) 

65. Id. per R. M. R. B, per a reformar lavabo de l’habitatge, al C. Aigua, 94 
(001130/2019-OBR) 

66. Id. per GRUPO MASSIMO DUTTI, SA, per a reforma l’interior del local sense 
afectar estructura, a la Rbla. Principal, 44-46 Bxs. (001131/2019-OBR) 

67. Id. per J. H. O., per canviar rajoles i instal·lacions del bany de l’habitatge, al C. 
Olerdola, 5 01 01 (001132/2019-OBR) 

68. Id. per D. B. M., per a reformar cuina de l’habitatge, al C. Tarragona, 2 3C 
(001134/2019-OBR) 

69. Id. per C. C. P., per a canviar plat de dutxa, al C. Alexandre de Cabanyes, 1 
(001135/2019-OBR) 

70. Id. per M. A. S. R., per a reformar bany de l’habitatge, al C. Marcelina Jacas, 
13 03 02 (001136/2019-OBR) 

71. Id. per J. C. B., per a pintar façanes de l’edifici, al C. Sebastià Gumà, 13 
(001139/2019-OBR) 

72. Id. per M. J. A., per a reformar cuina de l’habitatge, al C. Ancora, 8 02 04 
(001140/2019-OBR) 

73. Id. per J. L. D. O., per a per instal·lació per la porta de garatge, al C. Joan 
Fuster, 17 (001142/2019-OBR) 

74. Id. per M. R. T. Z., per a reformar bany i cuina al, C. Menendez y Pelayo, 52 04 
04 (001143/2019-OBR) 

75. Id. per C. R. S., per a pintar habitatge, al C. Marcelina Jacas, 7 (001146/2019-
OBR) 

76. Id. per J. R. L. C., per a enrajolar paret de la tanca de la façana, al C. Alosa, 28 
(001147/2019-OBR) 

77. Id. per J. H. C., per a renovar bany de l’habitatge, a la Pl. Rajanta, 4 03 01 
(001149/2019-OBR) 

78. Id. per C. A. M., per a reformar cuina i bany, a la Av. Jaume Balmes, 32 04 01 
)001152/2019-OBR) 
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79. Id. per R. R. D., per reformar bany i cuina de l’habitatge, C. Bonaire, 4 
(001153/2019-OBR) 

80. Id. per J. P. MUÑOS H., per a per canviar banyera per plat de dutxa, a la Av. 
Jaume Balmes, 36 05 03 (001155/2019-OBR) 

81. Id. per M. M. B., per a reformar cuina de l’habitatge, al Pg. Salzes, 50 
(001156/2019-OBR) 

82. Id. per J. S. M., per a canviar banyera per plat de dutxa, a la Rda. Ibèrica, 77 
04 01 (001159/2019-OBR) 

83. Id. per COPERFORUM, SCCL, per a fer un nou tancament amb pladur per fer 
la divisió de un local, a la Rbla. Principal, 64 01 (001160/2019-OBR) 

84. Id. per E. I.G., per a reformar bany i cuina de l’habitatge, a la Rbla. Exposició, 
105 3A (001161/2019-OBR) 

85. Id. per HABITAT PLANAS PROJECT, SL, per a reformar lavabo de l’habitatge, 
al C. Doctor Fleming, 2 01 04 (001164/2019-OBR) 

86. Id. per MP. CONSTRUCCIONES Y MONTAJES, SL, per a reformar la cuina i 
els banys de l’habitatge, al C. Unió, 88 01 02 (001165/2019-OBR) 

87. Id. per I. D. T. S., per a canviar el plat de dutxa i lavabo, al C. Santa Madrona, 
2 Entr. 2A (001168/2019-OBR) 

88. Id. per I.M. F., per a canviar banyera per plat de dutxa, a la Av. Eduard Toldrà, 
22A 01 01 (001171/2019-OBR) 

89. Id. per C. C. M., per a fer una reparació parcial del paviment, al C. Barcelona, 
21 (001176/2019-OBR) 

90. Id. per F. F. S., per a canviar banyera per plat de dutxa, a la Av. Francesc 
Macià,  165 Esc C 06 01 (001177/2019-OBR) 

91. Id. per J. E. A., per a reformar bany i cuina i canviar el paviment de l’habitatge, 
al C. Melies, 10 A (001178/2019-OBR) 

92. Id. per FUNDACIÓ CASA D’EMPARA, per a reformar pis amb canvi de 
distribució, a la Rbla. Vidal, 20 (001181/2019-OBR) 

93. Id. per Y. R. P., per a reformar cuina de l’habitatge, al C. Josep Coroleu, 2 03 
01 (001184/2019-OBR) 

94. Id. per J. J. R. G.per a reformar el bany de l’habitatge, al C. Riu Guadalquivir, 
58 (001186/2019-OBR) 

95. Id. per C. J., per a reformar bany de l’habitatge, al C. Recreo, 23 04 02 
(001189/2019-OBR) 

96. Id. per J. V. P., per a substituir el fals sostre, arranjar parets, i canviar 
instal·lació elèctrica, (001190/2019-OBR) 

97. Id. per SECOND HOUSE, SL, per a reformar la cuina de l’habitatge, al C. Pere 
Riudor, 13 03 01 (001192/2019-OBR) 

98. Id. per FIACT  MUTUA DE SEGUROS, per a reformar el local, al C. Recreo, 
86 (001193/2019-OBR) 

99. Id. per CUINA ARTESANA CATALANA, SL, per a fer una paret de pladur i  
treure la cortina d’aire del local, al C. Pare Garí, 42 Bxs (001194/2019-OBR) 

100. Id. per M.A. F. M., per a canviar banyera per plat de dutxa, al C. Dr. Zamenhof, 
26 Bxs C (001195/2019-OBR) 

101. Id. per M. L. G., per a reformar bany de l’habitatge, a la Rbla. Exposició, 83 05 
02 (001196/2019-OBR) 

102. Id. per R. E. C. F., per a reformar la cuina de l’habitatge, al C. Freixes, 04 01 
(001197/2019-OBR) 

103. Id. per COM. PROP. C. SANT ONOFRE, 21 , per ha instal·lar cadira salva 
escales, al C. Sant Onofre, 21 (001198/2019-OBR) 
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104. Id. per COM. PROP. C. FORN DEL VIDRE, 14, per a repara les parets del 
quarto dels dipòsits, al C. Forn del Vidre, 14 (001200/2019-OBR) 

105. Id. per A. D. I., per a canviar el terra de la terrassa, al C. Sinia de les Vaques, 
11 bx 01 (001202/2019-OBR) 

106. Id. per J. A. C. S., per a reformar cuina i bany de l’habitatge, al C. Santa 
Gertrudis, 25 (001204/2019-OBR) 

107. Id. per I. C. F., per a reformar cuina i bany, i canviar la instal·lació elèctrica, al 
C. Unió, 54 (001205/2019-OBR) 

108. Id. per E. B. S., per a reformar el bany i canviar banyera per plat de dutxa, a la 
Rbla. Sant Jordi, 40 04 01 (001210/2019-OBR) 

109. Id. per F. O. P., per a reformar l’habitatge amb canvi de distribució, al. C. Josep 
Llanza, 28 01 01 (001212/2019-OBR) 

110. Id. per J. S. M., per arranjar parets del local, al C. Escolapis, 7 (001215/2019-
OBR) 

111. Id. per COM. PROP. C. JOSEP COROLEU, 97, per a arranjar teules del terrat, 
al C. Josep Coroleu, 97 (001216/2019-OBR) 

112. Id. per J. J.  C. J., per a reformar bany de l’habitatge, al C. Francesc Moragas, 
7 10 01 (001219/2019-OBR) 

113. Id. per M. M. E., per a fer rampa d’accés al local, a la Av. Jaume Balmes, 32 
Bx 4 (001223/2019-OBR) 

114. Id. per Mª I. P. R., per a substituir el terra del local, al C. Meridional, 9 B Bx 3 
(001225/2019-OBR) 

115. Id. per HEREDEROS DEL CLEMENTE TELLO BEL, CB, per a arranjar la 
façana de l’edifici, al C. Francesc Ivern, 10 (000128/2019-eOBR) 

116. Id. per COM. PROP. C. JOSEP ANSELM CLAVE, 52, per a repara les façanes 
de l’edifici, al C. Josep Anselm Clavé, 52 (000130/2019-eOBR) 

117. Id. per COM. PROP. C. CRISTOFOL RAVENTOS, 10, per a rehabilitar la 
façana principal i la coberta de l’edifici plurifamiliar, al C. Cristòfol Raventós, 10 
(000136/2019-eOBR) 

 
ACTIVITATS 
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA 
 
1- Declaració responsable d’obertura presentada per D. R. S., per instal·lar una 

activitat de venda de rètols i estampació de roba laboral, al carrer de Pere 
Jacas, 15, local 18.  

 
2- Declaració responsable d’obertura presentada per D. L. D. M. per instal·lar una 

perruqueria i estètica al carrer Doctor Zamenhof, 34, local 2. (219/19-eact)  
 
3- Declaració responsable d’obertura presentada per J. A. J. E. per instal·lar una 

activitat de venda de llaminadures, regals, gelats i begudes. Activitat 
secundària, taller artesanal serigrafia, a la rambla Josep A. Vidal, 27, (bis). 
(209/19-eact)  

 
4- Declaració responsable d’obertura presentada per UNISERVICE98, SL, per 

instal·lar una oficina de sanejament i manteniment d’embarcacions al Dic de 
Ponent, s/n (local C5). 
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5- Declaració responsable d’obertura presentada per ASZENDE, SLU, per 
instal·lar una oficina (empresa d’ascensors) al carrer de l’Aigua, 204. (214/19-
eact) )  

 
6- Declaració responsable d’obertura presentada per A. K. per instal·lar una 

activitat de venda de fruites i verdures al carrer d’Albert Salvany i Bertran, 2, 
bxs.3. (222/19-eact) ).  

 
7- Declaració responsable d’obertura presentada per J. R. C. per instal·lar una 

activitat de venda de productes embassats i begudes al carrer de l’Havana, 8. 
(287/19-eact).  

 
8- Declaració responsable d’obertura presentada per TRAMVENE SERVICIOS 

GLOBALES, SL, per instal·lar una oficina de serveis postals a la rambla 
Salvador Samà, 100, bxs.1. (146/19-eact)  

 
9- Declaració responsable d’obertura presentada per N. M. per instal·lar una 

activitat de venda d’alimentació al carrer de l’Aigua, 154-b 3.(442/15-act) ).  
 
10- Declaració responsable d’obertura presentada per A. P.per instal·lar una 

floristeria al carrer providència, 64 bx ). Exp. 229/2019-eact  
 
11- Declaració responsable d’obertura presentada per G. N. S.  per instal·lar un 

despatx d’arquitectura al carrer Jardí, 63 bx exp. 17/2019-eact eact  
 
12- Declaració responsable d’obertura presentada per S. T. J. per instal·lar una 

autoescola a l’avinguda de Francesc Macià, 119, bxs.2. (230/19-eact).. 
 
13- Declaració responsable d’obertura presentada per H. H. per instal·lar una 

activitat d’arranjament de roba al carrer d’Anselm Clave, 1, local 5. (298/19-
eact).  

 
14- Declaració responsable d’obertura presentada per M. E. P. M. per instal·lar un 

taller d’expressió corporal al carrer del Bruc, 7, bxs. dreta. (297/19-eact). 
 
15- Declaració responsable d’obertura presentada per MOLDEADOS 

ARTESANOS, SL, per instal·lar un magatzem d’envasos i embalatges al carrer 
de Bailen, 17, bxs.2. (300/19-eact)  

 
16- Declaració responsable d’obertura presentada per CAIXABANK, SA, per 

instal·lar una oficina bancària a la plaça Gumà i Ferran, 4. (273/18-eact)  
 
17- Declaració responsable d’obertura presentada per O. K., M., per instal·lar un 

supermercat al carrer de la Providència, 33, bxs. (269/19-eact)  
 
18- Declaració responsable d’obertura presentada per J. R. B. per instal·lar un 

centre d’estètica al carrer de l’Aigua, 167. (314/19-eact)  
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19- Declaració responsable d’obertura presentada per CUSTOM LAW 
ABOGADOS, SCP, per instal·lar un centre d’assessorament jurídic al carrer de 
Mercè, 7, bxs. (313/19-eact). 

 
20- Declaració responsable d’obertura presentada per Y. P. D. N. O. per instal·lar 

un centre d’estètica al carrer Llibertat, 13. (304/19-eact. 
 
21- Declaració responsable d’obertura presentada per RAGAS 

COMERCIALIZADORA, SL, per instal·lar una oficina d’atenció al públic (gas) 
a la Pl. Miró, 6. (317/19-eact) . 

 
22- Declaració responsable d’obertura presentada per M. P. per instal·lar un 

supermercat al carrer Olesa de Bonesvalls, 11 bx. 1 exp. 272/2018-eact 
 
REGIM DE COMUNICACIÓ D’OBERTURA 
 
23- Comunicació d’obertura presentada per S. P. R. per instal·lar un bar a la rambla 

Principal, 122. (196/19-eact).  
 
24- Comunicació d’obertura presentada per BRASERIA LA GELTRU, SL, per 

instal·lar un bar restaurant al passeig del Carme, 22. (213/19-eact) 
 
25- Comunicació d’obertura presentada per L. Z. per instal·lar un basar al carrer 

de Tetuán, 7-9. (173/19-eact)  
 
26- Comunicació d’obertura presentada per R. F. A. per instal·lar una activitat de 

venda d’alimentació al carrer dels Caputxins, 2. (267/19-eact)  
 
27- Comunicació prèvia d’obertura presentada per FARM ROBOTICS AND 

AUTOMATION, SL, per instal·lar una oficina d’enginyeria a la rambla Sant 
Jordi, 1-3. (265/19-eact).  

 
28- Comunicació prèvia d’obertura presentada per M. M. F. per instal·lar un bar 

restaurant al carrer de la Fassina, 13, bxs. dreta. (activitat existent) (282/19-
eact)  

 
29- Comunicació prèvia d’obertura presentada per M. L. per instal·lar una activitat 

de fabricació de tancaments metàl·lics al carrer d’Antonio Rubió, 6 C, porta A 
5. (188/18-eact)  

 
30- Comunicació prèvia presentada per PLAT-PREU, SL, per instal·lar una activitat 

d’articles per l’equipament de la llar a la plaça Soler i Gustems, 24. (289/19-
eact).  

 
31- Comunicació prèvia presentada per B. Q., per instal·lar un bar a la rambla 

Castell, 81. (302/19-eact)  
 
 
COMUNICACIÓ DE CANVI DE TITULARITAT 
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32- Comunicació d’obertura presentada per DEBOLIT SPORT, SL, per canviar de 
nom un taller tèxtil al Carrer de Joan Llaverias, 13. (279/19-eact).  

 
33- Comunicació d’obertura presentada per D. B. per canviar de nom una activitat 

de venda de productes esotèrics, a l’avinguda de Cubelles, 35. (273/19-eact)  
 
34- Comunicació d’obertura presentada per ALFOCDEVI, SL, per canviar de nom 

un bar restaurant al Passeig del Carme, 31. (340/18-eact)  
 
35- Comunicació d’obertura presentada per DEEP DETAILER’S, SCP, per canviar 

de nom una activitat de neteja manual de vehicles en sec a l’Avinguda de 
Cubelles, 7, bxs. (25/19-eact)  

 
36- Comunicació prèvia presentada per PLATAFORMA DE DISTRIBUCION 

CARN, SA, per canviar de nom una botiga de venda d’alimentació a la plaça 
Soler i Carbonell, 20. (286/19-eact).  

 
37- Comunicació prèvia presentada per M. B. C. per canviar de nom l’aparthotel 

amb restaurant al Passeig de Ribes Roges, 9. Exp 178/2019-eact   
 
38- Comunicacio prèvia presentada per CONGYUNZHOU per canvi de nom de 

l’activitat de bar restaurant a la Rambla de la pau, 109 exp 203/2019-eact  
 
39- Comunicació prèvia presentada per N. A. P. per canviar de nom una botiga de 

llanes a l’avinguda de Francesc Macià, 94. (235/19-eact)..  
 
40- Comunicació prèvia presentada per A. N. M. per canviar de nom una 

perruqueria i estètica al carrer Recreo, 88. (290/19-eact).  
 
41- Comunicació prèvia presentada per S. G. H. per canvi de nom del bar 

restaurant al Carrer Doctor Zamenhof, 43., bxs. 3. (308/19-eact)  
 
42- Comunicació prèvia presentada per O. M. E.-H. per canvi de nom de la 

perruqueria situada a l’Avda. Francesc Macià, 125 bx izq. Exp. 294/2019-eact.  
 
 
COMUNICACIÓ PRÈVIA DE CANVI NO SUBSTANCIAL 
 
1- Comunicació prèvia presentada per CORRECTE, SCCL, per un canvi  

d’activitat de restaurant a bar restaurant sense extracció de fums a la plaça de 
les Cols, 18. (293/19-eact).”. 
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Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
34. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. DESESTIMAR EL 

RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE RESOLUCIÓ 
DE DATA 29/08/2018 A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX PER 
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 16 I 5 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER NO 
ATENDRE REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I NO 
CENSAR EL GOS. NÚM. EXP. 000481/2018-UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER: DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per la persona titular del DNI 
XXXXXX, per extemporaneïtat i per manca d’acreditació de les circumstàncies 
al·legades. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
TERCER. PEU DE RECURSOS. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa 
i és immediatament executiu, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant 
els jutjats Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva 
data de publicació”. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents.”. 
 
35. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ESTIMAR 

TOTALMENT EL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER LA PERSONA 
TITULAR DEL DNI XXXXXX, PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27 DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS, PER POSSIBLE 
NOTIFICACIÓ DEFECTUOSA, EN DATA 20/12/2018. NÚM. EXP. 000300/2018-
UES 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
PRIMER: ESTIMAR el recurs de reposició presentat per la persona titular del DNI 
XXXXXX. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
TERCER. PEU DE RECURSOS Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa 
i és immediatament executiu, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant 
els jutjats Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva 
data de publicació.”. 
 
 
 
 
 
 
36. PRECS I PREGUNTES 
 
“-.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:46 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olga Arnau Sanabra                             Isidre Martí Sardà 
 
 


