
 

 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  3 
DE DESEMBRE DE 2013 

 
Acta núm. 45 
 
Assistents:  

 
NEUS LLOVERAS MASSANA 
GLORIA GARCIA PRIETO 
FRANCESC XAVIER SÀNCHEZ VERA 
GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ 
MIQUEL ÁNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
   

 
SECRETARI ACCTAL. 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ 
(Comunicació) 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: 

 
1. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE 

L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL  DIA 
19 DE  NOVEMBRE. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària i del dia 19 de novembre. 
 

2. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DE DIVERSES 
PERSONACIONS EN RECURSOS CONTENCIOSOS-
ADMINISTRATIUS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Secretaria 



 

 

 
1. Comparèixer i personar-se en el recurs contenciós administratiu 
329/2013AA, davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, 
a instàncies de la SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN DE BARCELONA, contra la 
inactivitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en relació amb la sol·licitud de 
compliment del que disposa la Llei 39/1981, de banderes.  
 
Serveis Viaris i Mobilitat 
 
2. Comparèixer i personar-se en el recurs contenciós administratiu 312/2013, 
procediment abreujat, Secció 2C, davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 12 de Barcelona, contra la desestimació de reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada en data 27 de juliol de 2012.   
 

3. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DE NORMATIVA. 
 
Es dóna de la normativa següent: 
 
BOE 2/11/13 
 
TRIBUNAL SUPREMO  
 
Sentencias 
Sentencia de 7 de octubre de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
por la que se fija como doctrina legal que: "El artículo 22.2, párrafo segundo de 
la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los 
derechos de los usuarios y del mercado postal (BOE de 31 de diciembre), debe 
ser interpretado en el sentido de que la exención tributaria que establece a 
favor del operador designado por el Estado para la prestación del servicio 
postal universal no alcanza a los bienes inmuebles desde los que provee tal 
servicio y las demás prestaciones postales que realiza en régimen de 
competencia con otros operadores del sector". 
 
o PDF (BOE-A-2013-11495 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
 
DOGC 7/11/13 
 
RESOLUCIÓ CLT/2284/2013, de 25 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a 
l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per a activitats culturals relacionades amb 
la cultura popular i tradicional i l'associacionisme organitzades per corporacions 
locals i per entitats privades sense finalitat de lucre.  

 
Text i fitxa    PDF  (34.08 KB) 
 



 

 

BOE 8/11/13 
 
MINISTERIO DE FOMENTO  
 
Código Técnico de la Edificación 
 
Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la 
que se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. 
 
o PDF (BOE-A-2013-11688 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE  
 
Dominio público hidráulico 
 
Corrección de errores del Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el 
que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de aguas y 
criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico. 
 
o PDF (BOE-A-2013-11689 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
 
BOE 12/11/13 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
 
Sector público 
Corrección de errores del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de 
racionalización del sector público. 
 
o PDF (BOE-A-2013-11795 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  
 
Salud pública 
Corrección de errores del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el 
que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. 
 
o PDF (BOE-A-2013-11796 - 3 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
 
BOE 13/11/2013 



 

 

 
Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como  
patrimonio cultural. 
 
DOGC 13/11/2013 
 
Consell de Garanties Estatutàries 
DICTAMEN 13/2013, de 10 d'octubre, sobre la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de 
mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària.  
 

Text i fitxa    PDF  (93.85 KB) 
 
DICTAMEN 14/2013, de 15 d'octubre, sobre el Reial decret llei 11/2013, de 2 
d'agost, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures 
urgents en l'ordre econòmic i social.  

Text i fitxa    PDF (79.42 KB) 
 
 
BOE 14/11/13: 
 
Orden PRE/2090/2013, de 7 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo de 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 18 de julio de 
2013 sobre las características de las operaciones de préstamo a suscribir con 
Entidades Locales en la segunda fase del Fondo para la financiación de los 
pagos a proveedores. 
 
• PDF (BOE-A-2013-11891 - 4 págs. - 157 KB)  
• Otros formatos  
 
BOE 15/11/13: 
 
JEFATURA DEL ESTADO  
 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 
 
Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal.  
 
o PDF (BOE-A-2013-11935 - 13 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  
 

  4. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LES 
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ALS 



 

 

EQUIPAMENTS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I L’ORGANISME AUTÒNOM VÍCTOR BALAGUER. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar l’expedient de contractació de 
conformitat amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert, i el plec de clàusules administratives 
particulars i tècniques per a la contractació del servei de manteniment preventiu i 
correctiu de les instal·lacions de protecció contra incendis als equipaments de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Organisme Autònom Víctor Balaguer. 
 

   5.  CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
REPRESENTACIÓ I DEFENSA JURÍDICA DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, ELS SEUS ORGANISMES 
AUTÒNOMS, EPELS I SOCIETATS MUNICIPALS EN ELS 
ORDRES JURISDICCIONALS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU I 
LABORAL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar l’expedient de contractació de 
conformitat amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert, i el plec de clàusules administratives 
particulars i tècniques per a la contractació del servei de representació i defensa 
jurídica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, els seus organismes autònoms, 
EPELs i societats municipals en els ordres jurisdiccionals contenciós-administratiu 
i laboral. 
 

    6. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL 
D’OFICINA I CONSUMIBLES PER A L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents prorrogar el contracte del 
subministrament de material d’oficina i consumibles per a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, amb les empreses adjudicatàries actuals segons les bases 
imposables exposades al punt I de la Relació de Fets (actualitzant l’índex 
corresponent de l’IVA), pel període d’un any més, del 16 de gener de 2014 al 15 
de gener de 2015. 
 
Donada la naturalesa pròpia del contracte, les obligacions econòmiques que 
se’n derivin es contrauran a mesura que es produeixin les comandes justificant 
les necessitats reals mitjançant l’emissió de successius decrets i es faran 
efectives amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost 2014 i 
2015 que s’habilitin a tal efecte. 
 



 

 

SERVEIS A LES PERSONES 
 

   7.  HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 
APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2013/41. 
 
 

   8. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES 
QUE HAN DE REGIR EL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA 
SELECCIÓ DE PLACES DE L’OFERTA PÚBLICA 2011.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents: 
 
 “PRIMER. Aprovar les bases i la convocatòria del concurs-oposició lliure, per a 
cobrir com a funcionari/nària de carrera tres places d’auxiliar administratiu, 
d’acord amb l’oferta pública de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
corresponent a l’any 2011 i incloses dins de l’escala d’administració general, 
subescala d’auxiliar administratiu, que pertanyen al grup C2. 
 
SEGON. Aprovar les bases i la convocatòria del concurs-oposició lliure, per a 
cobrir, d’acord amb l’oferta pública de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
corresponent a l’any 2011, 6 places de personal d’ofici de la categoria laboral 
operari/ària enquadrades dins el personal laboral fix, que pertanyen al grup 
agrupacions professionals.  
 
TERCER. Aprovar les bases i la convocatòria del concurs-oposició per 
promoció interna, per a cobrir, d’acord amb l’oferta pública de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú corresponent a l’any 2011, 2 places de personal d’ofici de la 
categoria laboral oficial de 1ª enquadrades dins el personal laboral fix, que 
pertanyen al grup C2.  
 
QUART. Aprovar les bases i la convocatòria del concurs-oposició per promoció 
interna, per a cobrir, d’acord amb l’oferta pública de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú corresponent a l’any 2011, 5 places de personal d’ofici de la categoria 
laboral oficial de 2ª enquadrades dins el personal laboral fix, que pertanyen al 
grup C2.  
 
CINQUÈ. Convocar les corresponents proves selectives i disposar la publicació 
de les bases al BOP i l’ anunci de la convocatòria al DOGC. 
 
SISÈ. Planificar els processos selectius de les convocatòries de places 
anteriors de la forma següent: 
 
- 4art trimestre 2013: publicació de les convocatòries. 



 

 

- 1er trimestre 2014: recepció d’instàncies, comprovació de documentació, 
aprovació i publicació de relació d’aspirants admesos i exclosos. 
- 2on trimestre 2014: realització del procés selectiu de 2 Oficials de 1a. 
- 3er trimestre 2014: realització del procés selectiu de 5 Oficials de 2a. 
- 4art trimestre 2014: realització del procés selectiu de  3 places d’auxiliars 
Administratius i 6 places d’ Operaris 
 
SETÈ.  Atesa la planificació de l’apartat anterior la consignació pressupostària 
necessària pel cost de les retribucions i seguretat social de les places 
convocades s’aplicarà de la forma següent: 
 
- 2 Oficials de 1a, 5 Oficials de 2a i 3 Auxiliars Administratius actualment 
consten consignades en el pressupost vigent. 
- 6 Operaris es consignarà en les partides del Capítol I del Pressupost de 
2015.  
 
Aquestes previsions estan supeditades en tot cas a les disponibilitats 
pressupostaries de cada exercici.” 

 
   9. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ 

DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI D’URGÈNCIA SOCIAL DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents acceptar l’ajut de la Diputació de 
Barcelona, així com dels termes que regiran la seva concessió i les condicions 
d’execució, consistent en el Programa complementari d’urgència social, en el 
marc del Pla “Xarxa de governs locals 2012-2015”, per les actuacions i imports 
que es detallen a continuació: 
 

Línia 1: Suport per a la cobertura  de situacions d’urgència social i de 
sosteniment dels equips de professionals de serveis socials. 
Codi XGL: 13/Y/99091 
Import: 166.877,05 € 
 
Línia 2: Suport per a la garantia de la prestació de serveis d’atenció 
domiciliària i del transport adaptat. 
Codi XGL: 13/Y/99394 
Import: 139.074,87 € 
 
Línia 3: Suport a l’escolarització de 0-3 anys 
Codi XGL: 13/Y/99640 
Import: 94.313,45 € 

 

SERVEIS A LA CIUTAT 
 



 

 

 10. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. ACCEPTACIÓ D’UN ESPAI 
LÚDIC I DE SALUT PER A LA GENT GRAN, CEDIT PER LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL RÈGIM 
REGULADOR DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2013 DEL PLA 
“XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015”.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar  l’acceptació d’un espai lúdic i 
de salut per a la gent gran cedit per la Diputació de Barcelona en el marc del 
Règim Regulador del Catàleg de serveis 2013 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015. 
 

 11. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ENCARREGAR 
L’ELABORACIÓ DE “ESTUDI DE LES URBANITZACIONS 
MARGINALS DE LA PERIFÈRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ”. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar  l’encàrrec de gestió per a la 
realització del treball consistent en  “Estudi de les urbanitzacions marginals de 
la perifèria de Vilanova i la Geltrú” d’acord amb l’informe al qual es fa referència 
a l’apartat II de la relació de fets, per un import total de vint-i-sis mil sis-cents 
euros ( 26.600€) amb el 21 per cent de l’IVA inclòs. 

 
 12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR EL CERTIFICAT 

D’OBRES NÚM. 3 PER SUBSTITUCIÓ DEL FORJAT I PLATGES A 
LA PISCINA MUNICIPAL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents el certificat d’obres núm. 3 per un import 
de SEIXANTA-QUATRE MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB 
QUARANTA-DOS CÈNTIMS (64.124,42€), per substitució del forjat i platges a 
la piscina municipal. 
 

  13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A OBRES DE RESTAURACIÓ DE L’ENTORN DE LA SUB-
ESTACIÓ GARRAF II, AL CORRAL DE L’APOTECARI. (EXP. 
OBRES 976/2012).  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència per a fer obres de 
restauració de l'entorn de la Subestació Garraf II, al sector del Corral de 
l’Apotecari, d'acord amb la documentació presentada i amb l’informe favorable 
emès per l’enginyer municipal. 

 
14. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 

A AMPLIAR L’ACTIVITAT DE FABRICACIÓ DE PINTURES AMB 
LA DE MAGATZEM, AL CARRER D’EUSEBI MILLAN, NÚM. 16. 
(119/13) 

 



 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents atorgar la llicència ambiental per 
ampliar l’activitat de fabricació de pintures amb la de magatzem al carrer 
d’Eusebi Millan,  núm.16-18. 
 

15. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A INCORPORAR RESIDUS DE RESTES DE FUSTA, 
SERRADURES I RETALLS DE FUSTA EN EL SEU PROCÉS DE 
VALORITZACIÓ I INCREMENTAR LA CAPACITAT DE 
VALORITZACIÓ DE RESIDUS DE FUSTA AL CARRER MASIA 
DEL NOTARI, NÚM. 19. (261/13)  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents atorgar la llicència ambiental i 
incorporar el canvi no substancial de l’activitat de valorització de bobines i 
palets de fusta mitjançant trituració. Incrementar la capacitat de gestió conjunta 
de residus de 1780 t/a a 2600 t/a, sense modificar la capacitat màxima 
d’emmagatzematge abans de ser tractats que és de 100 t. però sí la seva 
situació. Incorporació de dos nous residus no perillosos a gestionar: serradures 
i retalls (CER 030105) i fusta (CER 200138), al carrer de la Masia del Notari, 
núm. 19. 
 

16. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DEVOLUCIÓ DE L’AVAL 
BANCARI DIPOSITAT A L’AJUNTAMENT EN CONCEPTE DE 
FIANÇA PER A GARANTIR LES OBRES D’URBANITZACIÓ 
EXTERIOR, REQUERIT A LA LLICÈNCIA DE PRIMERA 
OCUPACIÓ DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 
2PS+PB+4PP+PSCO, AMB 16 HABITATGES, 2 LOCALS I 
APARCAMENT, SITUAT A L’AVINGUDA DE CUBELLES, NÚM. 
21. (EXP. OBRES PO 154/2001 // EXP. OBRES 277/1999) I EXP. 
OBRES(DEV. AVAL) 1002/2012) 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la devolució de l’aval bancari 
de BBVA, dipositat el dia 7 de juny de 2001, per un import d’1.041.000 
pessetes (6.256,54 €), un cop s’han complert pel seu retorn amb les condicions 
establertes a la llicència de primera ocupació de l’edifici plurifamiliar de 
2PS+PB+4PP+PSCO, amb 16 habitatges, 2 locals i pàrquing, situat a 
l’avinguda de Cubelles, núm. 21. (exp.154/2001 // 227/1999), concedida per 
acord de la Comissió de Govern del dia 11 de juny de 2001. 

 
17. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 

RELACIÓ DE LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES I D’ACTIVITATS 
APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA. 

 
S’aprova una relació de llicències aprovades per decret.  
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 



 

 

1. Sol·licitud presentada per a obrir rasa per a connexió de fibra òptica, a la rambla 
de Salvador Samà, carrer de la Restauració, carrer de Josep Llanza i carrer de 
l’Havana. (exp. obres 799/2013).  

 
2. Sol·licitud presentada per a canviar vidres petits d’una torratxa lateral d’una 

capella de l’església de la Geltrú, a la plaça de l’Assumpció, núm. 1.  (exp. obres 
829/2013) 

 
3. Sol·licitud presentada per a pintar la façana de l’edifici situat al carrer de Ferrer i 

Vidal, núm. 28. (exp. obres 838/2013)  
 
4. Sol·licitud presentada per a arranjar la façana i balcons del pati interior d’illa, 

situat al carrer del Recreo, núm. 27. (exp. obres 856/2013) 
 
5. Sol·licitud presentada per a rehabilitar la façana i la coberta de l’edifici situat al 

carrer dels Caputxins, núm. 16. (exp. obres 861/2013)  
 
6. Sol·licitud presentada per a reparar terrassa, una esquerda a la façana i gotera a 

la xemeneia, al carrer del Correu, núm. 89. (exp. obres 865/2013) 
 
7. Sol·licitud presentada per a talar palmera al carrer del Montseny, núm. 3, bxs. 3a. 

(exp. obres 869/2013) 
  
8. Sol·licitud presentada per a reformar local sense ús comercial, situat al carrer de 

la Llibertat, núm. 21, bxs. (exp. obres 871/2013) 
  
9. Sol·licitud presentada per a arranjar la façana al carrer de Cuba, núm. 41. (exp. 

obres 875/2013) 
   
10. Sol·licitud presentada per a tapiar porta de servei i canviar tanca de xiprer per 

bruc, al carrer del Pi, núm. 15. (exp. obres 877/2013) 
  
11. Sol·licitud presentada per a rehabilitar teulada i reformar bany al carrer de 

Barcelona, núm. 46. (exp. obres 878/2013) 
  
12. Sol·licitud presentada per a rehabilitació parcial de la façana al carrer de Sant 

Joan, núm. 39. (exp. obres 881/2013) 
  
13. Sol·licitud presentada per a obrir rasa de 3 m per a connexió de servei de gas al 

carrer de Sant Cristòfol, núm. 14. (exp. obres 870/2013)  
 
14. Sol·licitud presentada per a obrir rasa de 2 m per a connexió de servei de gas al 

carrer de Mas Palau, núm. 5. (exp. obres 888/2013) 
 
15. Sol·licitud presentada per a fer divisió horitzontal de l’edifici plurifamiliar de 

PB+2PP, amb 2 habitatges i 1 local, situat a la plaça de Catalunya, núm. 5. (exp. 
obres 860/2013) 

 
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 

 



 

 

1. Sol·licitud presentada per per a instal·lar rètol a la plaça de les Cols, núm. 20.(exp. 
obres 822/2013) 

  
2. Sol·licitud presentada per per a reformar dos banys de la nau industrial situada al 

carrer de Bages, s/n. (exp. obres 851/2013)  
 
Obres per adequació i instal·lacions de locals  
 
1. Sol·licitud presentada per fer obres d’adequació d’un local per a dur a terme 

l’activitat de bar, a la plaça de Soler i Carbonell, núm. 2, bxs. (exp. act 824/2013) 
 

 18. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE SOL·LICITUDS D’ACTIVITATS AUTORITZADES 
PEL PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ PRÈVIA. 

 
S’aprova una relació de sol·licituds autoritzades pel procediment de 
comunicació prèvia. 
 
OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per a reformar el bany a l’avinguda de Francesc Macià, 

núm. 59, àtic. (exp. obres 830/2013) 
  
2. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer de Montardo, núm. 20. 

(exp. obres 832/2013) 
  
3. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa i canviar 

mobiliari de la cuina al passeig del Carme, núm. 28-29,  5è-1a. (exp. obres 
833/2013) 

  
4. Comunicació presentada per a canviar rajoles i sanitaris del bany al carrer de la 

Providència, núm.  60-62,  4t. 2a. (exp. obres 846/2013) 
  
5. Comunicació presentada per a repicar, enguixar i pintar dues cambres a 

l’avinguda de Francesc Macià, núm. 161, 8è-4a. (exp. obres 848/2013) 
  
6. Comunicació presentada per a fer impermeabilització del terrat al carrer del 

Col·legi, núm. 29-31. (exp. obres 850/2013)  
 
7. Comunicació presentada per a reparar cambra de bany i cuina a la rambla de 

l’Exposició, núm. 23. (exp. obres 853/2013)  
 
8. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer de Joan 

Llaverias, núm. 3,  3r-1a. (exp. obres 857/2013) 
  
9. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer de l’Àncora, núm. 8, àtic 

3a. (exp. obres 859/2013) 
  



 

 

10. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa a l’avinguda del 
Garraf, núm. 23, 1r-3a. (exp. obres 862/2013) 

  
11. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa a l’avinguda de 

Francesc Macià, núm. 169A,  5è- 3a. (exp. obres 864/2013) 
  
12. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al passeig de 

Ribes Roges, núm. 13,  2n-1a. (exp. obres 866/2013) 
  
13. Comunicació presentada per a reformar el bany a l’avinguda de Cubelles, núm. 

33, 5è-1a. (exp. obres 868/2013) 
  
14. Comunicació presentada  per a refer tram de tancament de delimitació de la finca, 

al carrer de la Llibertat, núm. 21. (exp. obres 872/2013) 
  
15. Comunicació presentada per a canviar la impermeabilització de part de la coberta 

de l’edifici, a la rambla de Josep Antoni Vidal, núm. 19,  3r. (exp. obres 873/2013) 
  
16. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa, a l’avinguda del 

Montseny, núm. 1,  4t-1a. (exp. obres 882/2013) 
  
17. Comunicació presentada per a canviar banyera a l’avinguda d’Eduard Toldrà, 

núm. 22 B,  1r-2a. (exp. obres 885/2013)  
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 

 
1. Comunicació presentada per instal·lar un centre social del club esportiu 

d’equitació al camí de Mas Tapet, polígon 41, parcel·la 43. (exp. act 294/13) 
 
2. Comunicació presentada per instal·lar un supermercat < de 400mts2 a la plaça 

dels Cotxes, núm. 4. (exp. act 227/2013) 
 
3. Comunicació presentada per canvi de nom de l’activitat de venda de roba i 

complements al carrer dels Caputxins, núm. 19, bxs. 2.  (exp. act 353/2013) 
 
4. Comunicació presentada per instal·lar un supermercat al carrer de Josep Antoni 

Vidal, núm. 30, bxs. (exp. act 392/2013) 
 
5. Comunicació presentada per instal·lar una agència de viatges a la Rambla 

Principal, núm. 55, local 11. (exp. act 400/2013). 
 
6. Comunicació presentada per instal·lar un centre de ioga i teràpies naturals, al 

carrer de Menéndez Pelayo, núm. 66, bxs. 2. (exp. act 363/2013)  
 
7. Comunicació presentada per venta i exposició de mobles de cuina al carrer de 

Pelegrí Ballester, núm. 32, bxs. B. (exp. act 385/2013) 
 
REPAR 
 



 

 

1. Comunicació presentada per instal·lar un bar (forn de pa amb degustació) al 
carrer de Josep Coroleu, núm. 109, bxs. 1a. (exp. act 330/13) 

 
2. Comunicació presentada per instal·lar un bar restaurant al carrer de Doctor 

Zamenhof, núm. 45, bxs.2a. (exp. act 306/13) 
 
3. Comunicació presentada per instal·lar un bar a la plaça dels Boleranys, núm. 2. 

(exp. act 262/13) 
 
4. Comunicació presentada per instal·lar un Bar-Restaurant al carrer de Bailèn, 

núm. 51, bxs. (exp. act 267/2013) 
 
5. Comunicació presentada per instal·lar un bar al carrer de la Llibertat, núm. 66, 

bxs. (322/13)  
 
LPCAA 
 
1. Comunicació presentada per a legalitzar un vial comunitari que dóna accés als 

aparcaments privats de la comunitat, al carrer de Sebastià Gumà - Josep M Bultó 
- Font Vilaseca - Joan Ricart. (exp. act 383/2013)  

 
2. Comunicació presentada per instal·lar un taller de venda i reparació de motos a 

la Rambla Exposició, núm. 49,  bxs. 1a. (exp. act 169/2013-ACT)  
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 10 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari acctal.  
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                               Josep Gomariz Meseguer 
 


