ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 20 DE GENER DE 2015
Acta núm. 2
ASSISTENTS:
NEUS LLOVERAS MASSANA
GLÒRIA GARCIA PRIETO
GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO
MARIA JOSEP RIBA HUGUET
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
BLANCA ALBA I PUJOL
SECRETARI GENERAL
ISIDRE MARTÍ SARDÀ
INTERVENTOR
CÉSAR 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:
SERVEIS A LES PERSONES
ALCALDIA
SECRETARIA GENERAL.
1.

FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE
L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 13 DE GENER DE 2015.

S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària de la Junta de Govern Local del dia 13 de gener de 2015.

2.

ASSESSORIA JURÍDICA. DONAR COMPTE DE SENTÈNCIES,
INTERLOCUTÒRIA I AUTOS, 4T. TRIMESTRE 2014.

Es dóna compte de les següents sentències, interlocutòries i autos 4t. trimestre
2014.
A) Sentència núm. 262/2014, dictada pel Juzgado Contencioso Administrativo
14, en el recurs 273/2012-BR, interposat per UNILAND CEMENTERA, en
relació a la interposició del recurs contra la desestimació per silenci
administratiu de la reclamació efectuada a l’ajuntament pels danys ocasionats
com a conseqüència de la declaració de nul·litat de l’acord d’aprovació
definitiva del Projecte de Reparcel·lació del sector Masia d’en Barreres II. I que
transcrita literalment diu:
“FALLO:
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
representación procesal de la Sociedad Uniland Cementera, S.A., contra el
Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú. Sin costas.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación ante este
Juzgado en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de su
notificación.”
B) Sentència núm. 423/2014, dictada pel Juzgado Contencioso Administrativo
10, en el recurs 390/2006, interposat per TERESA Y JOSÉ PLANA EMPRESA
PLANA, SL, en relació a la interposició del recurs contra las resolucions
dictades en relació al procediment d’adjudicació del contracte de servei de
transport col·lectiu del municipi de Vilanova i la Geltrú. I que transcrita
literalment diu:
“FALLO:
Que debo declarar y declaro la inadmisibilidad del recurso contencioso
administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad TERESA
Y JOSÉ PLANA EMPRESAP PLANA, SL, por concurrir la causa establecida en
el art. 69 b) de la LJCA, sin hacer especial imposició de costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que la misma
es susceptible del recurso de apelación en el término de quince días a
contar desde el siguiente a la notificación para ante el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya”.

C) AUTO, dictat pel Tribunal de Cuentas, en el procediment per reintegrament
per abast núm. A221/14, dimanant de les actuacions prèvies núm. 104/2014. I
que transcrit literalment diu:
“ACUERDO:
Declarar que no procede la incoación de juicio en el presente procedimiento
de reintegro por alcance.
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y al representante legal
del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, con la advertencia de que contra la
misma cabe interponer, en el plazo de 15 días, recurso de apelación ante la
misma autoridad judicial que dicta el presente auto, conforme a lo establecido
en el artículo 85 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 80 de la Ley 7/1988 de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas”.
D) AUTO 193/2014, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1, en el
procediment núm. 358/2012-4, interposat per GERMACAS, SL, en relació a la
sol·licitud de la mercantil actora dels avals bancaris dipositats. I que transcrit
literalment diu:
“ACUERDO CON LA HOMOLOGACIÓN JUDICIAL DEL ACUERDO
TRANSACCIONAL alcanzado entre las partes litigantes en los términos
recogidos en los antecedentes y fundamentos de esta resolución que implica la
desaparición sobrevenida de la controversia procesal de autos, procediendo
acordar el archivo de las presentes actuaciones y, por tanto, una vez firme esta
resolución y dejando previamente nota bastante en el libro registro de este
juzgado, devolver el expediente administrativo de autos a la oficina
administrativa de su procedente; sin especial pronunciamiento de condena en
las costas procesales ocasionadas en este recurso.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra este auto
cabe la interposición, en su caso, de recurso ordinario de apelación
admisible en un solo efecto, de conformidad con el artículo 80.1.c) de la ley
Jurisdiccional, a interponer mediante este juzgado ante la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el plazo
máximo de quince días siguientes a la notificación de esta resolución mediante
escrito razonado que debe contener las alegaciones en las que se fundamente
el recurso.”
E) INTERLOCUTÒRIA 178/2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 4, en relació al procediment abreujat actuacions 118/2014F, en relació al
reconeixement d’un dret. I que transcrita literalment diu:

“PART DISPOSITIVA
Primer. Declarar la satisfacció extraprocessal de les pretensions exercitades
per la recurrent; declarar acabat el procediment, i acordar l’arxivament del
recurs.
Segon. No efectuar cap pronunciament especial en relació a les costes
processals causades en aquest recurs.”
3.

CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE
LICITACIÓ DESERTA DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC
PER A L’ADEQUACIÓ DE L’ESPAI, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL
MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE LA COLLADA – ELS
SIS CAMINS DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. TENIR PER DESISTIT del procediment al licitador CATMERCAT, SL.
SEGON. DECLARAR DESERTA la licitació de la concessió de domini públic per
a l’adequació de l’espai, gestió i explotació del mercat de venda no sedentària de
La Collada – Els Sis Camins.
TERCER. Notificar la declaració als licitador i publicar-la al Perfil del Contractant.
QUART. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”
4.

PARTICIPACIÓ. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LES
CONDICIONS NECESSÀRIES PER A DISPOSAR DEL CARNET
ACTIU

S’acorda retirar aquest punt de l’ordre del dia.
5.

HISENDA. APROVAR LA RELACIÓ DE DESPESES.

S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número
F/2014/42, per un import de SET-CENTS VUITANTA-TRES MIL TRES-CENTS
SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (783.362,51€).
6.

RECURSOS
HUMANS
I
ORGANITZACIÓ
INTERNA.
ACCEPTACIÓ AJUTS DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE
FOMENT DE L’OCUPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

S’aprova per unanimitat dels assistents.

“PRIMER. Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona (Direcció de Serveis de
Cooperació Local) per a la realització de les actuacions referides, en relació
amb la línia de suport a l’ocupació local i en la línia de suport a la reactivació
econòmica local, aprovades en el marc del programa complementari de suport
a l’economia productiva local. L’abast de l’acceptació es determina en la
quantitat total atorgada que és de per la Línia de suport a l’ocupació Local la
quantitat de 452.846,55 € (2014) i 56.605,82€ (2015) i per a la línia de suport a
la reactivació econòmica local 339.634,91€ (2015).
SEGON. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la corporació signi quants
documents siguin necessaris per a la formalització del present acord i per
formalitzar l’acceptació de l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona pel
“finançament dels plans locals d’ocupació”.
TERCER. Transmetre el present acord a la Diputació de Barcelona.”
7.

JOVENTUT. APROVAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
DESTINADA A LA XARXA D’IMPULSORS DEL PROGRAMA DE
GARANTIA JUVENIL DE CATALUNYA 2015”.

S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la sol·licitud de subvenció
destinada a la xarxa d’impulsors del programa de garantía juvenil a Catalunya
per a l’any 2015, d’acord amb l’Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre de la
Generalitat de Catalunya.
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
8.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU,
DE L’ACORD PER ESTABLIR EL CALENDARI D’OBERTURA
DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS PER A L’ANY 2015.

S’aprova per unanimitat dels assistents establir els dos dies festius addicionals
d’obertura d’establiments comercials autoritzada en el terme de Vilanova i la
Geltrú, els dies 15 de novembre i 27 de desembre de 2015.
9.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU,
DE L’ADHESIÓ A L'ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ 20152020 D'ENTITATS LOCALS PER AL DESENVOLUPAMENT I
PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PRODUCTE "ESTACIONS
NÀUTIQUES".

S’aprova per unanimitat dels assistents l’adhesió a l'acord marc de
col·laboració 2015-2020 de l’Ajuntament de Vilanova i la Getrú per al
desenvolupament i promoció turística del producte "Estacions Nàutiques"

SERVEIS A LA CIUTAT
10. SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGÜES. INTERRUPCIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA
COMPANYIA D’AIGÜES AMB REBUTS PENDENTS DE
LIQUIDACIÓ.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“D’acord amb el que diu la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i, d’acord amb aquesta, la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya, que delimiten l’àmbit de l’autonomia municipal, i
concretament els seus articles 21.1.s), 25.1) i 63.2 1), respectivament, i que
atorguen al municipi la competència sobre el servei públic de subministrament
d’aigua,i el 31.1 del Reglament del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua
Potable.
Examinar l’escrit del Gerent de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú
SAM, al que s’acompanya una relació d’abonats al Servei, que tenen rebuts
pendents de pagament, aquesta Junta de Govern Local, coneguts els
antecedents que s’incorporen a aquesta proposta, acorda:
PRIMER. Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels
tràmits i notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als
esmentats abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la
Geltrú SAM, amb rebuts pendents de liquidació.
La relació comença amb el Sr. amb DNI 36 494 873 i finalitza per la Sra. amb
DNI 36 651 714 R.
SEGON. Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat del present acord.”
11. SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGÜES. INTERRUPCIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE SOREA,
AMB REBUTS PENDENTS DE LIQUIDACIÓ.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“D’acord amb el que diu la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i, d’acord amb aquesta, la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya, que delimiten l’àmbit de l’autonomia municipal, i
concretament els seus articles 21.1.s), 25.1) i 63.2 1), respectivament, i que
atorguen al municipi la competència sobre el servei públic de subministrament
d’aigua, i el 31.1 del Reglament del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua
Potable.

Examinar l’escrit del Gerent de Sorea - Societat Regional d’Abastament d’Aigua
SA, al que s’acompanya una relació d’abonats al Servei, que tenen rebuts
pendents de pagament, aquesta Junta de Govern Local, coneguts els
antecedents que s’incorporen a aquesta proposta, acorda:
PRIMER. Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels
tràmits i notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als
esmentats abonats relacionats de Sorea - Societat Regional d’Abastament
d’Aigua SA, amb rebuts pendents de liquidació.
SEGON. Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat del present acord.”
12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA
SOL·LICITADA PER 38139943D, PER A FER OBERTURA DEL
FORJAT I CONSTRUIR UNA ESCALA PER A UNIR DOS
HABITATGES SITUATS ALS PISOS 4t.1a. i 5è.1a., DE L’EDIFICI
DEL CARRER DE LES CANÀRIES, NÚM. 7. (EXP. OBRES
965/2014).
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència sol·licitada pel
Sr. amb DNI: 38139943-D, per a fer obres de fer obertura al forjat i d’una escala
per a unir dos habitatges, situats als pisos 4t.1a i 5è 1a., de l’edifici del carrer
de les Canàries, núm. 7, (Exp.000965/2014-OBR), d'acord amb la
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables.
SEGON. Notificar aquest acord al sol·licitant de la llicència.
13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA
SOL.LICITADA PER TONI ALBÀ, SL, PER A FER INSTAL·LACIÓ
D’UN ASCENSOR A L’AVINGUDA DE FRANCESC MACIÀ, NÚM.
83. (EXP. OBRES 1021/2014)
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència sol·licitada per
TONI ALBA, SL, B6097765-9, per a fer obres per a instal·lar un ascensor a
l’edifici plurifamiliar, situat a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 83.
(Exp.001021/2014-OBR), d'acord amb la documentació presentada i amb els
informes tècnic i jurídic favorables.
14. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA
SOL·LICITADA PER 52213109G, PER A SUBSTITUIR FORJAT
DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER MAJOR, NÚM. 2B. (EXP.
OBRES 5/2015)

S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència sol·licitada per
52213109-G, d’obres per a substituir forjat per deficiències estructurals
provocades per tèrmits, de l’edifici situat al carrer Major, núm. 2B,
(Exp.000005/2015-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els
informes tècnic i jurídic favorables.
15. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA
SOL·LICITADA PER 77267059P, PER A ENDERROCAR
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+1PP,
SITUAT AL CARRER DEL PARLAMENT, NÚM. 17. (EXP. OBRES
1095/2014)
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència sol·licitada per
77267059-P, d’obres per a enderrocar habitatge unifamiliar entre mitgeres de
PB+1PP, situat al carrer del Parlament, núm. 17. (Exp.001095/2014-OBR),
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic
favorables.
16. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA
SOL·LICITADA PER 38250145H, PER A FER DIVISIÓ
HORITZONTAL DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER DE
BARCELONA, NÚM. 15. (EXP. OBRES 1056/2014)
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència sol·licitada pel
Sr. amb NIF: 38250145-H, per a divisió horitzontal de l'edifici plurifamiliar de
PB+2PP+PSCO, amb 2 habitatges i 1 local, situat al carrer de Barcelona, núm.
15.
17. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA
RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES PER DECRET.
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
1. Sol·licitud presentada per a obrir rasa d’1m per a reparar fuga d’aigua, a la rambla
de la Pau, núm. 61, bxs. (exp. obres 977/2014)
2. Sol·licitud presentada per ARAMAD GAS, SLU, per a fer instal·lació interior de gas
al carrer de John Lennon, núm. 14. (exp. obres 999/2014)
3. Sol·licitud presentada per 47638605Q, per a legalitzar instal·lació interior de gas al
carrer del Vinyet, núm. 22. (exp. obres 1003/2014)
4. Sol·licitud presentada per ARAMADGAS, SLU, per a fer instal·lació interior de gas
a l’avinguda dels Sis Camins, núm. 39. (exp. obres 1012/2014)

5. Sol·licitud presentada per 36541004F, per a canviar la porta de ballesta de
l’entrada al carrer de la Salut, núm. 7. (exp. obres 1064/2014)
6. Sol·licitud presentada per METEORIT, CB, per a rehabilitar la façana posterior de
l’edifici situat al carrer de l’Arquebisbe Armanyà, núm. 15. (1072/2014-OBR // exp.
relacionat 17/2014-DHAB)
7. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a construir rampa
al vestíbul de l’escala de veïns al carrer dels Carlets, núm. 35. (exp. obres
1075/2014)
8. Sol·licitud presentada per 35013423V, per a canviar fusteria d’alumini i arrebossar
paret interior al carrer de Cuba, núm. 2, 2n. 2a. (exp. obres 1076/2014)
9. Sol·licitud presentada per 792907111M, per a reparar claveguera interior al carrer
de Sant Gervasi, núm. 2. (exp. obres 1078/2014)
10. Sol·licitud presentada per 52217210B, per a reparar i pintar façana, al carrer de
Canyelles, núm. 19. (exp. obres 1079/2014)
11. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a canviar peces de
marbre de la façana al carrer del Forn de Vidre, núm. 18. (exp. obres 1080/2014)
12. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reformar
instal·lació elèctrica comunitària al carrer de Sant Joan, núm. 7. (exp. obres
1083/2014)
13. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar terrasses
de la primera planta al carrer de Josep Coroleu, núm. 52-54. (exp. obres
1090/2014)
14. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la
façana a la ronda Ibèrica, núm. 75. (exp. obres 1092/2014)
15. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la
façana i el badalot de la coberta, al carrer del Doctor Fleming, núm. 29. (exp. obres
1093/2014)
16. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reformar la
façana posterior i el pati de l’edifici, al passeig Marítim, núm. 94-97. (exp. obres
1104/2014)
17. Sol·licitud presentada per 77070504B, per a col·locar 5 reixes del tipus ballesta, al
carrer de Josep Coroleu, núm. 48B, 1r. 1a. (1105/2014)
18. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 16 m per a
connexió de servei de gas a l’avinguda dels Sis Camins, núm. 39. (exp. obres
841/2014)

19. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 5 m per a
connexió de servei de gas al carrer de John Lennon, núm. 14. (exp. obres
842/2014)
20. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa d’1 m per a
connexió de servei de gas al carrer dels Vinyet, núm. 22. (exp. obres 1024/2014)
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS
1. Sol·licitud presentada per 38152871B, per a reforma interior de local comercial i
instal·lar rètol per a centre de psicologia, al carrer de la Unió, núm. 108. (exp. obres
1082/2014)
2. Sol·licitud presentada per OYSHO ESPAÑA, SA, per a reforma interior de local
comercial situat a la rambla Principal, núm. 36. (exp. obres 1085/2014)
3. Sol·licitud presentada per 40877418R, per a adequació de local per a una botiga
de matalassos, a l’avinguda de Jaume Balmes, núm. 34, bxs. 2a. (exp. obres
1100/2014)

18. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA
RELACIÓ
DE
LES
COMUNICACIONS
PRÈVIES
I
DECLARACIONS
RESPONSABLES
PRESENTADES
PER
L’INTERESSAT.
Es dóna compte a la Junta de Govern Local del dia 20/1/2015 de la relació de
comunicacions prèvies i declaracions responsables presentades per
l’interessat.
OBRES
Obres menors
1.

Comunicació presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar
graó trencat i parets afectades per humitats al carrer de Sant Sebastià, núm. 29.
(exp. obres 1034/2014)

2.

Comunicació presentada per 14250942G, per a reformar cuina al carrer del riu
Guadalquivir, núm. 6B. (exp. obres 1037/2014)

3.

Comunicació presentada per 47638641Y, per a reformar cuina a l’avinguda del
Garraf, núm. 82. (exp. obres 1039/2014)

4.

Comunicació presentada per 29984153L, per a canviar banyera per plat de dutxa
a la rambla del Castell, núm. 81-83, entresol 1a. (exp. obres 1040/2014)

5.

Comunicació presentada per 48025206X, per a reformar cuina a la plaça de la
Fàbrica Nova, núm. 10, 3r. A. (exp. obres 1041/2014)

6.

Comunicació presentada per 37328753Y, per a reformar cuina al carrer dels
Col·legi, núm. 35, 2n. 1a. Esc. C. (exp. obres 1059/2014)

7.

Comunicació presentada per 77284801V, per a reformar bany a la plaça de
Soler i Carbonell, núm. 25, 2n. 1a. (exp. obres 1063/2014)

8.

Comunicació presentada per 46662920Z, per a treure fals sostre al carrer de
Sant Roc, núm. 26. (exp. obres 1066/2014)

9.

Comunicació presentada per 52423406W, per a reformar cuina al carrer de
Menorca, núm. 18, 4t. 2a. (exp. obres 1067/2014)

10.

Comunicació presentada per X4667054D, per a reparar parets a la planta baixa
al carrer de Barcelona, núm. 54. (exp. obres 1069/2014)

11.

Comunicació presentada per 13152424N, per a reformar bany al carrer del
Doctor Fleming, núm. 13, 2n. 1a. (exp. obres 1070/2014)

12.

Comunicació presentada per 77277167L, per a reformar bany i cuina al carrer de
Josep Llanza, núm. 4, àtic 2a. (exp. obres 1077/2014)

ACTIVITATS
Innòcues
1.

Comunicació presentada per instal·lar una activitat de venda de productes
cosmètics a la plaça de la Concòrdia, núm. 16-B, local 1. (508/14-ACT).

2.

Comunicació presentada per presentat per instal·lar una activitat de venda
d’objectes de regal a la rambla de Salvador Samà, 86. (503/14-ACT)

3.

Comunicació presentada per ASSEGURA BERNAL, SL, per canviar de nom
d’una oficina d’assegurances al carrer de la Providència, núm. 29. (234/14)

4.

Comunicació presentada per canviar una activitat de venda de roba i
complements a la plaça de Soler i Carbonell, núm. 7. (558/14-ACT)

5.

Comunicació presentada per VBSPORTS, SCP, per instal·lar una activitat de
venda i reparació de bicicletes i complements a l’avinguda del Penedès, núm. 7,
bxs. 4a. (553/14 exp. relacionat informe previ d’incendis 521/2014)

Activitats de pública concurrència (REPAR)
1.

Règim de comunicació presentat per POCABROMA, SCP, per instal·lar un bar
restaurant al carrer de l’Aigua, núm. 11, bxs. (exp. act 450/13)

2.

Règim de comunicació presentat per EL MAR A L’OLLA, SL, per canvi de nom
d’un bar restaurant al passeig Marítim, núm. 75. (exp. act 362/14)

URGÈNCIA
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no ha pogut ser objecte
d’estudi permenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament
jurídic de conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i
als efectes d’allò que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, llevat els casos en que porti incorporat l’informe jurídic.
SERVEIS A LA CIUTAT
19. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. ACORD, SI ‘ESCAU, DE
L’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
D’AMPLIACIÓ I SENYALITZACIÓ DEL CARRIL BICI EXISTENT.
S’aprova per unanimitat dels assistents adjudicar a l’empresa OBRAS
QUINTANA, SA, amb CIF: A0839711-9, el contracte d’obres per a la construcció
de l’anella central de la fase 2 del Pla Especial de la bicicleta pel següent import:
Import de l’execució: 77.921,70 €
I.V.A.:
16.363,56 €
Import total:
94.285,26 €
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 general.

Neus Lloveras Massana

Isidre Martí Sardà

