
 

 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  25 DE 
JUNY DE 2014 

 

Acta núm. 25 

 

A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9 hores del dia  25 de JUNY de 2014, sota la 
presidència de la Sra. NEUS LLOVERAS MASSANA, es reuneixen a la sala de 
sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
 

GLÒRIA GARCIA PRIETO 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
 
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
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. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
ALCALDIA 
 
Secretaria General 
 
Fe pública 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del  dia  17 

de  juny de 2014. 
 
Contractació 
 
2. Aprovació de l’expedient de contractació i obertura del procediment 

d’adjudicació per a contractació del subministrament d’una construcció modular 



 

 

per a les dependències de Protecció Civil, Sala Cecopal i Sala de Brífing de la 
Policia Local de Vilanova i la Geltrú, mitjançant rènting. 

3. Aprovació de la modificació, per ampliació, del contracte del servei de 
manteniment i conservació de la xarxa d’enllumenat públic del terme municipal 
de Vilanova i La Geltrú. 

4. Donar compte dels responsables polítics i tècnics dels contractes municipals 
vigents. 

5. Proposta d’inici de les licitacions pertinents per evitar la repetició de comandes, 
tendent a la racionalització de les compres de l’Ajuntament de Vilanova i La 
Geltrú. 

 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 
6. Aprovar la relació de factures. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 
SERVEIS VIARIS I MOBILITAT 
 
7. Aprovació, si escau, de la transmissió de la llicència de taxi número 3 a favor 

del Sr. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ. 
 
URBANISME, OBRES I HABITATGE 
 
8. Aprovar el certificat d’obres núm. 7 a favor de COPCISA, per “Ampliació i 

millora del carrer de la Llibertat”. 
9. Aprovar la relació núm. 2 d’obra executada per part de COPCISA corresponent 

a la partida d’imprevistos del projecte d’ampliació i millora del pas sota la via del 
c. de la Llibertat. 

10. Atorgar llicència a COL·LEGI DIVINA PROVIDÈNCIA, per a substituir el forjat 
afectat per tèrmits, al carrer del Correu, núm. 41. (503/2014-OBR). 

11. Donar compte de la relació de llicències urbanístiques aprovades per decret per 
delegació d’alcaldia segons relació adjunta. 

12. Donar compte de la relació de sol·licituds d’obres i activitats autoritzades pel 
procediment de comunicació prèvia. 

 
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 S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE 
L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL  DIA  17 DE  JUNY DE 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
del dia 17 de juny de 2014. 

 
2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 

CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
PER A CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UNA 
CONSTRUCCIÓ MODULAR PER A LES DEPENDÈNCIES DE 
PROTECCIÓ CIVIL, SALA CECOPAL I SALA DE BRIFING DE LA 
POLICIA LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ, MITJANÇANT 
RÈNTING. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Relació de fets 
 
Vista la necessitat de procedir a la contractació del subministrament d’una construcció 
modular per a les dependències de Protecció Civil, Sala Cecopal i Sala de Brífing de la 
Policia Local de Vilanova i La Geltrú, mitjançant rènting i redactat el plec de clàusules 
administratives particulars i tècniques per a la seva regulació, s’ha de procedir, de 
conformitat amb l’article 110 del TRLCSP a l’aprovació de l’expedient i disposar 
l’obertura del procediment d’adjudicació. 
 
Fonaments del dret 
 
Per tot això, i d’acord amb les competències previstes al Text Refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya la Junta de Govern Local 

 
ACORDA: 
 
“PRIMER. 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 
subministrament d’una construcció modular per a les dependències de Protecció Civil, 
Sala Cecopal i Sala de Brífing de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú, mitjançant 
rènting. 

 
SEGON. Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 a 161 
del TRLCSP, per un període de 2 anys prorrogables a dos anys més (per períodes 
anuals), amb un pressupost anual de 4.500,00 € de base imposable i 945,00 € 
d’IVA, que fan un total de 5.445,00 € (CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-
CINC EUROS) pel què fa al lloguer dels mòduls (equival a 375,00 € mensuals), 
afegint 5.540,00 € de base imposable i 1.163,40 € d’IVA, que fan un total de 



 

 

6.703,40 € (SIS MIL SET-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) pel 
què fa al cost del muntatge i desmuntatge, que es pagarà d’un sol cop el primer any 
de contracte.  L’import de la primera anualitat serà, doncs, de: 12.148,40 (IVA 
inclòs) 

 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.130.22000 del pressupost del 
2014 i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte 
fins a la finalització del contracte i de les pròrrogues, a raó de mesos vençuts. 
 
QUART. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP.” 

 
3. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ, PER 

AMPLIACIÓ, DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL TERME 
MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Relació de fets 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 2 d’agost de 2011 va aprovar 
l’adjudicació del contracte del servei de manteniment i conservació de la xarxa 
d’enllumenat públic del terme municipal de Vilanova i La Geltrú, a SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA, (SECE), per un període de 
2 anys (fins el 31 d’agost de 2013), amb possibilitat de prorrogar-lo any a any, fins a 
2 anys més, per un import de 80.508,47 € de base imposable, més 14.491,52 € 
corresponents a un 18% d’IVA, que fan un total de 94.999,99 €. 
 
Atès que amb data 24 d’agost de 2011 es va signar el contracte inicial entre les 
parts. 
 
Atès que, fent ús del dret previst a la clàusula 2.4. del Plec de Clàusules 
Administratives, en data 25 de juliol de 2013 es va formalitzar la pròrroga del 
contracte de l’1 de setembre de 2013 fins el 31 d’agost de 2014. 
 
Atès que en data 3 d’abril de 2014 l’empresa SECE presenta pressupost per 
adequar les instal·lacions de l’enllumenat públic de la Rambla Principal de Vilanova i 
La Geltrú per un import de 33.037,05 € més IVA i que, al mateix temps, l’enginyer 
tècnic municipal, Sr. Jordi Miró Surroca, emet informe tècnic favorable per a 
l’adequació urgent de les llumeneres de la Rambla Principal. 
 
Atès que la clàusula 10.2. del Plec de Clàusules Administratives permet la 
introducció de modificacions del contracte per conveniència d’incorporar a la 
prestació avenços tècnics que la modifiquin (sic). 



 

 

 
Vist l’informe favorable de data 9 de juny de 2014 del tècnic responsable de Residus 
i Neteja del servei de Via Pública, Sr. Santi Alcaraz Fernández, sobre la necessitat 
de la modificació del contracte signat amb l’empresa SECE per tal de poder dur a 
terme l’adequació de les llumeneres de la Rambla Principal i, així, incorporar els 
avenços tècnics, mediambientals i de seguretat necessaris, acceptant el pressupost 
presentat pel contractista en data 3 d’abril de 2014. 
 
Atès que en data 9 de juny de 2014 i registre d’entrada 2014016936/1 l’empresa 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA, (SECE) ha 
presentat escrit d’acceptació de la modificació del contracte. 

 
Fonaments de dret 
 
Per tot això, d’acord amb les competències que atorga a l’Alcaldessa l’article 53 del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril) i el Decret de delegació d’atribucions de l’Alcalde a la Junta de 
Govern de data 21 de juny de 2007, la Junta de Govern Local 

 
ACORDA: 

 
“PRIMER. MODIFICAR, per ampliació, el contracte del servei de manteniment i 
conservació de la xarxa d’enllumenat públic de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en 
el sentit d’incorporar els avenços tècnics, mediambientals i de seguretat a les 
instal·lacions d’enllumenat públic de la Rambla Principal. 

 
Aquesta ampliació suposarà un import de 33.037,05 € de base imposable més un 21% 
d’IVA , que fan un total de 39.974,83 € (TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS SETANTA-
QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS). Aquesta quantitat s’imputarà a 
l’aplicació pressupostària 52.165.21002 de l’exercici 2014.  
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA, (SECE) amb domicili a Pg. Zona Franca 
núm. 142-144, 08038 Barcelona, i CIF: A-08001182. 

 
TERCER. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 

4. CONTRACTACIÓ. DONAR COMPTE DELS RESPONSABLES 
POLÍTICS I TÈCNICS DELS CONTRACTES MUNICIPALS VIGENTS. 

 
S’acorda per unanimitat dels assistents. 
 
Relació de fets 
 

I. Atès que en data 22 d’octubre de 2013, Secretaria General va assumir el 
Servei de Contractació de l’Ajuntament, encarregant-se des d’aleshores de la 



 

 

tramitació de tots els expedients de contractació administrativa que es 
gestionen al si de la Corporació. 

 
II. Atès que existeix un interès a l’Ajuntament per a endreçar i gestionar de forma 

més eficient i planificada la totalitat dels contractes administratius subscrits, tant 
per a millorar la seva eficiència en la tramitació, respectant els principis generals 
de la contractació administrativa, com per a aconseguir que amb aquesta millora 
de gestió, es puguin realitzar contractacions més econòmiques per a 
l’Ajuntament. 

 
III. Atès que, tanmateix, el Servei de Contractació està assumint una tasca de 

recopilació, arxiu i sistematització de contractes, entesos aquest incloent les 
encomanes de gestió i concessions administratives existents. 

 
IV. Atès que la Junta de Govern Local de data 20 de maig de 2014 va aprovar el 

registre de contractes vigents -o en tràmits per a la seva contractació o renovació- 
gestionats pel Servei de Contractació de l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú. 

 
V. Atès que és necessari vincular cada contracte amb un responsable polític i tècnic 

per tal de garantir el control i la correcta gestió i seguiment del mateix. 
 

Fonaments del dret 
 
Per tot això, i d’acord amb les competències previstes al Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern Local 
 
ACORDA: 
 
“PRIMER. Donar compte dels responsables polítics i tècnics de cada un dels 
contractes del registre de contractes vigents -o en tràmits per a la seva contractació o 
renovació- gestionats pel Servei de Contractació de l’Ajuntament de Vilanova i La 
Geltrú. 

 
SEGON. Aprovar la relació responsables / contractes / àrees, segons ANNEX que 
s’adjunta. 



 

 

 
SERVEI / REGIDORIA NÚM. EXPEDIENT NOM CONTRACTE  RESPONSABLE TÈCNIC RESPONSABLE POLÍTIC 

ESPORTS 031/2013-CONT servei de manteniment i conservació de les instal·lacions 
esportives municipals de Vilanova i la Geltrú 

Ricard Belascoain Garcia Blanca Albà Pujol 

ESPORTS 003/2014-CONT concessió de domini públic per a l'explotació del servei de 
bar del Pavelló Poliesportiu del Garraf de Vilanova i la Geltrú 

Ricard Belascoain Garcia Blanca Albà Pujol 

ESPORTS 004/2014-CONT concessió de domini públic per a l'explotació del servei de 
bar del Pavelló Poliesportiu Municipal d'Esports de Vilanova 

i la Geltrú 

Ricard Belascoain Garcia Blanca Albà Pujol 

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

024/2013-CONT servei d'informació i atenció turística de Vilanova i la Geltrú Pere Cayuela Ferrer Gerard Figueres Albà 

SERVEIS GENERALS 
I ESPORTS 

032/2013-CONT Serveis de recepció-vigilància, d'atenció de la centraleta 
telefònica de l'edifici central i d'auxiliar d'instal·lacions 

esportives de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Josep Maria Sabater 
Navarro 

Miquel Àngel Gargallo Serrano 

SERVEIS SOCIALS I 
SALUT /  JOVENTUT / 

CONVIVÈNCIA 

027/2013-CONT Servei d'execució del programa d'educació afectiva i sexual, 
de prevenció de la violència masclista i de l'assessoria 

afectivo-sexual a l'Oficina Jove 

Josep Serra Alias, Elvira 
Targa Chicano i Núria Illa 

Sagarra 

Francesc Xavier Sánchez Vera 

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

009/2014-CONT 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  

Pere Cayuela Ferrer Gerard Figueres Albà 

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

010/2014-CONT subministrament i instal·lació dels estands i instal·lacions 
complementàries de la Fira de Novembre de Vilanova i la 

Geltrú, mitjançant lloguer 

Pere Cayuela Ferrer Gerard Figueres Albà 

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

011/2014-CONT subministrament i instal·lació de les carpes de la Fira de 
Novembre de Vilanova i la Geltrú, mitjançant lloguer 

Pere Cayuela Ferrer Gerard Figueres Albà 

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

012/2014-CONT subministrament de les instal·lacions elèctriques per a la 
Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú, mitjançant lloguer 

Pere Cayuela Ferrer Gerard Figueres Albà 



 

 

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

013/2014-CONT servei de vigilància per a la Fira de Novembre de Vilanova i 
la Geltrú 

Pere Cayuela Ferrer Gerard Figueres Albà 

MEDI AMBIENT 002/2014-CONT servei de control de la població de coloms de Vilanova i la 
Geltrú 

Enric Garriga Elies Blanca Albà Pujol 

SERVEIS VIARIS CCDP/0311/PNAP concessió de domini per a l’explotació del servei de quiosc i 
lavabos del parc de la Quadra d'Enveja de Vilanova i la 

Geltrú 

Jordi Campamà Pujol Glòria Garcia Prieto 

SERVEIS VIARIS CCDP/0611/PNAP concessió de domini per a l’explotació del servei de quiosc, 
lavabos i recinte adjacent del parc de Ribes Roges de 

Vilanova i la Geltrú 

Jordi Campamà Pujol Glòria Garcia Prieto 

SERVEIS VIARIS CGS/0809/PO gestió del servei públic de neteja viària i recollida dels 
residus del municipi de Vilanova i la Geltrú  

Jordi Campamà Pujol Glòria Garcia Prieto 

SERVEIS VIARIS CGS/0110/PO gestió del servei de vigilància, salvament i socorrisme de les 
platges de Vilanova i la Geltrú 

Jordi Campamà Pujol Glòria Garcia Prieto 

SERVEIS VIARIS CSE/0310/RH servei muntatge, desmuntatge i manteniment de les platges 
de Vilanova i la Geltrú 

Jordi Campamà Pujol Glòria Garcia Prieto 

SERVEIS VIARIS CSE/0510/RH servei de manteniment i neteja dels parcs i jardins del 
municipi de Vilanova i la Geltrú, zona A 

Jordi Campamà Pujol Glòria Garcia Prieto 

SERVEIS VIARIS CSE/0211/RH servei de manteniment i conservació de la xarxa 
d’enllumenat públic del terme municipal 

Jordi Campamà Pujol Glòria Garcia Prieto 

SERVEIS VIARIS 023/2013-CONT servei de transport i gestió dels residus de fusta i 
matalassos de la Deixalleria de Vilanova i la Geltrú 

Jordi Campamà Pujol Glòria Garcia Prieto 

SERVEIS VIARIS  servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a 
Vilanova i la Geltrú 

Jordi Campamà Pujol Glòria Garcia Prieto 

SERVEIS VIARIS  instal·lació, manteniment i explotació publicitària de 
marquesines de servei públic de transport col·lectiu urbà de 

viatgers a Vilanova i la Geltrú 

Jordi Campamà Pujol Glòria Garcia Prieto 



 

 

SERVEIS VIARIS 029/2013-CONT servei de manteniment del mobiliari, abalisament i 
megafonia de les platges de Vilanova i la Geltrú 

Jordi Campamà Pujol Glòria Garcia Prieto 

SERVEIS VIARIS 030/2013-CONT concessió de domini públic per a la gestió i explotació del 
quiosc-bar del parc Gumà i Ferran de Vilanova i la Geltrú 

Jordi Campamà Pujol Glòria Garcia Prieto 

SERVEIS VIARIS 005/2014-CONT servei públic de vigilància, salvament i socorrisme, de les 
platges de Vilanova i la Geltrú 

Jordi Campamà Pujol Glòria Garcia Prieto 

URBANISME 000013/2013-PUR Obres de substitució del forjat de les platges de la piscina 
municipal de Vilanova i la Geltrú 

Jordi Miralles Tintoré Joan Giribet de Sebastián 

URBANISME 000003/2013-PUR obres d'ampliació i millora del pas sota via del carrer 
Llibertat de Vilanova i la Geltrú 

Jordi Miralles Tintoré Joan Giribet de Sebastián 

CONVIVÈNCIA I 
EQUITAT 

CSE/0212/PNAP servei d’atenció psicològica al Pla d’Equitat de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú 

Núria Illa Sagarra Francesc Xavier Sánchez Vera 

CONVIVÈNCIA I 
EQUITAT 

015/2013-CONT servei d'assessoria jurídica especialitzat de les regidories de 
Convivència i Equitat i Serveis Socials 

Núria Illa Sagarra Francesc Xavier Sánchez Vera 

CONVIVÈNCIA I 
EQUITAT 

025/2013-CONT Servei de Mediació Ciutadana de l'Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú 

Núria Illa Sagarra Francesc Xavier Sánchez Vera 

GESTIÓ TRIBUTÀRIA, 
RECAPTACIÓ I 
TRESORERIA 

018/2013-CONT Servei de col·laboració cadastral, d'explotació de dades 
sobre el terreny i de tractament de fitxers 

Matías Acebes Fernández Miquel Àngel Gargallo Serrano 

PARTICIPACIÓ CGS/0412/PNAP gestió del servei de bar-cafeteria i consergeria del Centre 
Cívic Tacó de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Griselda Castelló Dalmau Neus Lloveras Massana 

PARTICIPACIÓ CGS/0111/PO gestió del servei de direcció, organització, animació, informació, petit 
manteniment i suport a tots els programes municipals que 

desenvolupa la regidoria responsable i la xarxa de centres cívics 
municipals de Vilanova i la Geltrú 

Griselda Castelló Dalmau Neus Lloveras Massana 

PARTICIPACIÓ 022/2013-CONT Concessió de domini públic per a l'ús i explotacó del servei 
de bar del Centre Cívic i Esportiu La Collada - Els Sis 

Camins de Vilanova i la Geltrú  

Griselda Castelló Dalmau Neus Lloveras Massana 

RECURSOS HUMANS 
RISCOS LABORALS 

009/2013-CONT Servei de prevenció aliè en l'especialitat de medicina del 
treball per al desenvolupament de l'activitat preventiva de 

salut de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Antonio Suárez Lacal Miquel Àngel Gargallo Serrano 

SECRETARIA 028/2013-CONT Servei de representació i defensa jurídica de l'Ajuntament, 
els seus organismes autònoms, EPELs i societats 
municipals en els ordres jurisdiccionals contenciós-

administratiu i laboral 

Isidre Martí Sardà Neus Lloveras Massana 

SEGURETAT I 
PROTECCIÓ 
CIUTADANA 

CSU/0411/RH subministrament de 5 vehicles per a la Policia Local de 
Vilanova i la Geltrú, mitjançant rènting 

Dionís Ginés Parrilla Francesc Xavier Sánchez Vera 



 

 

SEGURETAT I 
PROTECCIÓ 
CIUTADANA 

002/2013-CONT servei de retirada dels vehicles declarats fora d’ús ubicats al 
dipòsit municipal de vehicles de Vilanova i la Geltrú 

Dionís Ginés Parrilla Francesc Xavier Sánchez Vera 

SERVEIS GENERALS CSE/0208/PO servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, els seus organismes 

autònoms i societats municipals 

Josep Maria Sabater 
Navarro 

Miquel Àngel Gargallo Serrano 

SERVEIS GENERALS CSPU/0511/RH Subministrament de material d’oficina i consumibles per a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Josep Maria Sabater 
Navarro 

Miquel Àngel Gargallo Serrano 

SERVEIS GENERALS CSE/0412/RH servei de neteja de les dependències, edificis i equipaments 
municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Josep Maria Sabater 
Navarro 

Miquel Àngel Gargallo Serrano 

SERVEIS GENERALS 007/2013-CONT servei de manteniment de les portes automàtiques 
instal·lades a diferents dependències municipals de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Josep Maria Sabater 
Navarro 

Miquel Àngel Gargallo Serrano 

SERVEIS GENERALS 012/2013-CONT Subministrament de combustible i oli per als vehicles 
municipals de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Josep Maria Sabater 
Navarro 

Miquel Àngel Gargallo Serrano 

SERVEIS GENERALS 020/2013-CONT Servei de manteniment de les instal·lacions de calefacció i 
climatització de les dependències municipals de 

l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Josep Maria Sabater 
Navarro 

Miquel Àngel Gargallo Serrano 

SERVEIS GENERALS 021/2013-CONT Servei de manteniment preventiu i correctiu de les 
instal·lacions de protecció contra incendis als equipaments 

de l'Ajuntament i l'Organisme Autònom Víctor Balaguer. 

Josep Maria Sabater 
Navarro 

Miquel Àngel Gargallo Serrano 

SERVEIS GENERALS  concessió de l'ús de domini públic per a la instal·lació de 
màquines expenedores de begudes i menjar als edificis 

municipals de l'Ajuntament 

Josep Maria Sabater 
Navarro 

Miquel Àngel Gargallo Serrano 

SERVEIS GENERALS  servei d'assegurances municipals Josep Maria Sabater 
Navarro 

Miquel Àngel Gargallo Serrano 

SERVEIS GENERALS 
I ESPORTS 

032/2013-CONT Serveis de recepció-vigilància, d'atenció de la centraleta 
telefònica de l'edifici central i d'auxiliar d'instal·lacions 

esportives de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Josep Maria Sabater 
Navarro 

Miquel Àngel Gargallo Serrano 

SERVEIS SOCIALS I 
SALUT 

CGS/0112/PNAP gestió del servei de desenvolupament de les accions del Pla 
Local de Prevenció en Drogues de Vilanova i la Geltrú 

Josep Serra Alias Francesc Xavier Sánchez Vera 

SERVEIS SOCIALS I 
SALUT 

CGS/0512/PO gestió del servei de bar i menjador del casal municipal Can 
Pahissa de Vilanova i la Geltrú 

Marta Rovira Borrell Blanca Albà Pujol 

SERVEIS SOCIALS I 
SALUT 

003/2013-CONT servei d’acolliment residencial d’urgència de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

Marta Rovira Borrell Blanca Albà Pujol 

SERVEIS SOCIALS I 
SALUT 

016/2013-CONT Gestió del servei d’organització i gestió del Centre Obert de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Marta Rovira Borrell Blanca Albà Pujol 



 

 

SERVEIS SOCIALS I 
SALUT 

001/2014-CONT Servei de supervisió pels EBAS dels serveis socials 
municipals i l’equip professional de Convivència i Equitat 

Marta Rovira Borrell Blanca Albà Pujol 

SEGURETAT I 
PROTECCIÓ 
CIUTADANA 

007/2014-CONT subministrament de quatre mòduls prefabricats per a les 
dependències de Protecció Civil, Sala Cecopal i Sala de 

Brífing de la Policia Local, mitjançant rènting. 

Dionís Ginés Parrilla Francesc Xavier Sánchez Vera 

SEGURETAT I 
PROTECCIÓ 
CIUTADANA 

008/2014-CONT subministrament de la roba d’uniformitat de la Policia Local 
de Vilanova i la Geltrú 

Dionís Ginés Parrilla Francesc Xavier Sánchez Vera 

TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ 

CSE/0312/PNAP Servei de manteniment d’elements d’electrònica (switching) i 
telefonia (VoIP) de la xarxa de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i subministrament d’equips i serveis per a la mateixa 

Tomàs Prados Molina Ariadna Llorens Garcia 

TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ 

010/2013-CONT Servei de Telecomunicacions (Veu i Dades) per a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Tomàs Prados Molina Ariadna Llorens Garcia 

TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ 

026/2013-CONT Servei de Telecomunicacions fixes (veu i dades) per a 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Tomàs Prados Molina Ariadna Llorens Garcia 

TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ 

006/2014-CONT servei de manteniment de les aplicacions informàtiques de 
l'empresa T-Systems subministrades a l'Ajuntament 

Tomàs Prados Molina Ariadna Llorens Garcia 



 

 

 
5. CONTRACTACIÓ. PROPOSTA D’INICI DE LES LICITACIONS 

PERTINENTS PER EVITAR LA REPETICIÓ DE COMANDES, TENDENT 
A LA RACIONALITZACIÓ DE LES COMPRES DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula. 
 
El Sr. Interventor diu que s’ha anat molt de pressa i que cal estudiar-ho bé. 
 

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

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Relació dels fets 

 
Atès que pel desenvolupament de les tasques diàries de cada departament de la 
Corporació provoca que s’hagin de sol·licitar certs serveis o materials. 
  
Atès que la sol·licitud d’aquests serveis o materials han estat tramitats degudament 
exigint la necessitat de cada despesa. 
 
Atès que les factures de dites despeses han estat conformades pel seus 
corresponents departaments. 
 
Fonaments de dret 

 
Vist allò que disposa la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
 
Vist allò que disposa el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals 
(aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març). 
 
Vist allò que disposa les Bases d’Execució del pressupost municipal. 
 
La Junta de Govern Local de la Corporació 
 
ACORDA: 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2014/18, per un import de CENT 
NOU MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS 
(109.246,75€). 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2014/18. 
 



 

 

TERCER. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.  
 
QUART. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses.” 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
SERVEIS A LA CIUTAT 

 
7. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DE TAXI NÚMERO 3 A FAVOR DEL 
SR. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Relació de fets 

 
1. El 16/05/2014, Javier Pastalle Chesa, amb NIF: 38068014R, ha presentat una 

sol·licitud (registre d’entrada núm. 2014013932) en què demana l’autorització 
de la transmissió de la llicència de taxi número 3, de la qual n’és titular, a favor 
del Sr. José Manuel Sánchez Jiménez, amb NIF: 47630714Z, ja que per motius 
personals i familiars deixa l’activitat de taxista. 

 
2. El 16/05/2014, José Manuel Sánchez Jiménez, amb NIF: 47630714Z, ha 

presentat una sol·licitud (registre d’entrada núm. 2014013930) en què demana 
l’autorització de la transmissió de la llicència de taxi número 3 al seu favor, ja 
que ha arribat a un acord amb el titular d’aquesta llicència per tal que li 
transmeti i poder seguir oferint aquest servei al municipi de Vilanova i La Geltrú. 

 
3. L’adquirent ha presentat la documentació que acredita que compleix tots els 

requisits per a prestar els serveis de taxi exigits per la Llei 19/2003, de 4 de 
juliol, del taxi, i per l’Ordenança municipal reguladora del servei de taxi a 
Vilanova i la Geltrú. 

 

Fonaments de dret 

 
1. Vist allò que disposen els articles 5, 8 i 10 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del 

taxi, així com els articles 17 (Transmissió de les llicències) i 20 (Titularitat de les 
llicències de taxi) de l’Ordenança municipal reguladora del servei de taxi a 
Vilanova i la Geltrú. 

 
2. D’acord amb les competències previstes en el Decret legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de 
Catalunya, la Junta de Govern Local 

 
ACORDA: 
 
“PRIMER. Aprovar la transmissió de la llicència de taxi número 3 de Vilanova i La 
Geltrú a favor del Sr. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, amb NIF: 47630714-Z, i 
adreça a la plaça de Jaume Gómez i Puig, núm. 8, 03-02, 08810 Sant Pere de 
Ribes. 
 



 

 

SEGON. Aquesta llicència de taxi número 3 fa referència al vehicle Audi A6 amb 
matrícula 2322GHV, de cinc places inclosa la del conductor, el qual ha d’anar a nom 
de l’adquirent, així com la corresponent assegurança. 
 
TERCER. El transmissor d’aquesta llicència, el Sr. Javier Pastalle Chesa, haurà 
d’ingressar la quantitat de 108,00 €, en concepte de la taxa regulada a l’Ordenança 
fiscal número 7 (Taxa per expedició de documents administratius), epígraf 4 
(Permisos), apartat g) guió segon (Expedició d’autorització o permís per a la 
transmissió de llicència d’autotaxi, per a cada autorització i vehicle). 
 
QUART. El nou titular (adquirent) de la llicència de taxi número 3, Sr. José Manuel 
Sánchez Jiménez, haurà de presentar en un termini màxim de quinze dies la 
documentació del vehicle i l’assegurança on hi figuri que n’és el titular. 

 
8. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR EL CERTIFICAT 

D’OBRES NÚM. 7 A FAVOR DE COPCISA, PER “AMPLIACIÓ I 
MILLORA DEL CARRER DE LA LLIBERTAT”. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Relació de Fets  

 
I. La Junta de Govern local en sessió ordinària de data 15 d’octubre de 2013  va  
acordar adjudicar les obres d’Ampliació i millora del pas sota la via del carrer de la 
Llibertat i reurbanització del tram del carrer entre el carrer del Forn del Vidre i de 
l’Àncora a l’empresa COPCISA, SA. 
 
 II. D’acord amb l’Acta de replanteig les obres es van iniciar en data 29 d’octubre de 
2013. 
 
III. En data 10 de juny de 2014  la Direcció Facultativa de les obres presenta la 
certificació d’obres núm. 7  corresponent a treballs efectuats el mes de maig  de 
2014 per un import de 47.036,06 euros, per la qual cosa procedeix la seva 
aprovació. 
 
Fonaments de Dret  

 
I. Article 232 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
  
II. D’acord amb les competències que atorga a l’alcalde la Disposició Addicional 
segona punt 1. del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del sector Públic, i el Decret de delegació d’atribucions de 
l’alcaldessa  a la Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2011,  la Junta de 
Govern Local 
 
ACORDA: 



 

 

 
“PRIMER. Aprovar la certificació d’obres núm. 7 corresponent a treballs efectuats el 
mes de maig de 2014, a favor de l’ empresa COPCISA, SA, per les obres del 
projecte “Ampliació i millora del pas sota la via del carrer de la Llibertat i 
reurbanització del tram del carrer entre el carrer del Forn del Vidre i de l’Àncora”,  per 
un import de QUARANTA-SET MIL TRENTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS  
(47.036,06 €) amb el 21 per cent de l’IVA inclòs. 
 
SEGON. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 40,155,61900 del 
vigent Pressupost. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del  present acord.” 

 
9. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR LA RELACIÓ NÚM. 2 

D’OBRA EXECUTADA PER PART DE COPCISA CORRESPONENT A 
LA PARTIDA D’IMPREVISTOS DEL PROJECTE  D’AMPLIACIÓ I 
MILLORA DEL PAS SOTA LA VIA DEL C/. LLIBERTAT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Relació de Fets  

 
I. La Junta de Govern local en sessió ordinària de data 17 de desembre de 2013 va  
acceptar realitzar per part de l’empresa adjudicatària COPCISA, amb càrrec a la 
partida de imprevistos d’import de 179.120,94 euros, i com a millora de les obres 
“Ampliació i millora del pas sota la via del carrer de la Llibertat  i urbanització del tram 
del carrer entre el carrer del Forn del Vidre i de l’Àncora” l’obra civil necessària per a 
substituir les canonades de fibrociment de 50 mm existents en el  tram del carrer a 
reurbanitzar, així com l’obra civil i els materials necessaris per a donar continuïtat a 
una canonada general de 200 mm existent a la cara nord  del carrer de la Llibertat  
per fer-la arribar a la cara sud del carrer de l’Àncora, per tal de poder millorar la 
instal·lació de la xarxa d’aigua potable, amb un pressupost estimat  18.848,39 €, 
sense que aquestes obres representin cap cost per a l’ajuntament. 
 
 II.  En data 10 de juny de 2014 la Direcció Facultativa de les obres presenta la 
relació  núm. 2 corresponent a part de l’obra executada, que s’ha de descomptar de 
l’increment de la partida d’imprevistos ofertada, per l’empresa adjudicatària de 
179.120,94 euros, per un import de 35.050,45 euros, sense cap cost per a 
l’administració però que procedeix efectuar la seva aprovació. 
 
Fonaments de Dret  

 
I. Article 232 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
  



 

 

II. D’acord amb les competències que atorga a l’alcalde la Disposició Addicional 
segona punt 1. del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del sector Públic, i el Decret de delegació d’atribucions de 
l’alcaldessa a la Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2011, la Junta de 
Govern Local 
 
ACORDA: 
 
“PRIMER. Aprovar la relació núm. 2 de l’obra executada, que s’ha de descomptar de 
l’increment de la partida d’imprevistos ofertada per l’empresa adjudicatària 
COPCISA, SA, de les obres del projecte “Ampliació i millora del pas sota la via del 
carrer de la Llibertat i reurbanització del carrer en el tram comprés entre els carrers 
del Forn del Vidre i de l’Ancora”,  que correspon a materials a instal·lar per millores 
xarxa d’aigua i d’altres  amb un cost  de TRENTA-CINC MIL CINQUANTA- EUROS 
AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (35.050,45€) amb el 21 per cent de l’IVA inclòs. 
Aquest import no representa cap cost per a l’ajuntament.  
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del  present acord.” 

 
10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA A 

COL·LEGI DIVINA PROVIDÈNCIA, PER A SUBSTITUIR EL FORJAT 
AFECTAT PER TÈRMITS, AL CARRER DEL CORREU, NÚM. 41. 
(503/2014-OBR). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Relació de fets 
 

1. El dia 13 de juny de 2014, COL·LEGI DIVINA PROVIDÈNCIA, NIF: R0800192-
G, va sol·licitar llicència per a fer obres de substituir forjat afectat per tèrmits, al 
carrer del Correu, núm. 41. (Exp.503/2014-OBR) 

2. D’acord amb la documentació presentada, l’arquitecte tècnic municipal el dia 17 
de juny de 2014 ha emès un informe tècnic favorable per a la concessió 
d’aquesta llicència. Igualment el cap dels serveis jurídics-administratius 
d’Urbanisme, ha emès un informe jurídic favorable a aquesta concessió.  

Fonaments de dret 
 

La sol·licitud s’ha sotmès als tràmits previstos als articles 75 i següents del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, a la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, i a les condicions establertes a les 
normatives municipals que li són d’aplicació. 
 



 

 

Per tot això, la Junta de Govern Local 
 
ACORDA:   
 
“PRIMER. Concedir la llicència sol·licitada per COL·LEGI DIVINA PROVIDÈNCIA, 
NIF: R0800192-G, per a fer obres per a substituir forjat afectat per tèrmits, al carrer 
del Correu, núm. 41. (Exp.503/2014-OBR), d'acord amb la documentació presentada 
i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars 
i generals:  

1. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

2. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. 
Com a requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de 
Seguretat i Salut en el treball que s’integri en aquest expedient de llicència 
d’obres s’haurà de comunicar al departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament 
als efectes de coordinar la seva implantació, fent especial atenció, per tal de 
poder concedir l’esmentada llicència, a l’afectació i desviacions provisionals del 
trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de parades d’autobús, l’afectació 
de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la restricció d’accés a 
guals, l’afectació de quioscs i bústies.  

La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el 
Pla durant el transcurs de l’obra. 

3. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal 
sobre la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de 
domini públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici 
que l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el 
títol habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres 
per incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

4. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

5. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable 
o d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb 
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
adequat a l'entorn. 

6. Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells 
de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior 
dels edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i 



 

 

integrades arquitectònicament per evitar la disposició de cables i conduccions 
vistos per façana. 

7. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a 
continuació. L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la 
resolució de la present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentària, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que 
ocasionalment s’hagin pogut malmetre. 

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de la 
part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del departament d’Indústria i Energia. 

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final 
de l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la 
llicència de primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de 
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se 
als divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant 
un període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans 
esmentats, la llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues 
segons el tipus d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la 
llicència inicial. Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de 
finalitzar el període de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General 
d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú). 

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar 
els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 



 

 

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

 
SEGON. Notificar aquest acord al sol·licitant de la llicència.”  

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

RELACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES APROVADES PER 
DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA SEGONS RELACIÓ 
ADJUNTA. 

 
Es dóna compte de la relació de llicències urbanístiques aprovades per decret per 
delegació d’alcaldia. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar el terrat 

comunitari, a la rambla de Salvador Samà, núm. 102. (exp. obres 448/2014).   
 
2. Sol·licitud presentada pel Sr. ALBERTO MARIA SERRANO GUIBERNAU, per a 

reformar la cuina i el bany, al carrer de la Pallissa, núm. 10. (exp. obres 462/2014)   
 
3. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per rehabilitar la façana al 

carrer de la Muralla, núm. 12. (exp. obres 468/2014)   
 
4. Sol·licitud presentada per la Sra. EVA JIMÉNEZ TORT, per a reforma interior de 

l’habitatge 3r. 2a. de l’edifici plurifamiliar situat al carrer del Jardí, núm. 76,  3r 2a. (exp. 
obres 472/2014)  

  
5. Sol·licitud presentada per TELEFÓNICA, per a tapar una rasa, a la rambla de 

l’Exposició, núm. 18. (exp. obres 39/2014)   
 
6. Sol·licitud presentada per TELEFÓNICA, per a desmuntar suport de fusta d’instal·lació 

telefònica, a la rambla de l’Exposició, núm. 71. (exp. obres 40/2014)   
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per FORN I PASTISSERIA CASAS, SA, per a canviar rajoles de 

la terrassa del local comercial, situat al carrer de Roger de Flor, núm. 18. (exp. obres 
469/2014). 

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

RELACIÓ DE SOL·LICITUDS D’OBRES I ACTIVITATS AUTORITZADES 
PEL PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ PRÈVIA. 

 
Es dóna compte de la relació de sol·licituds d’obres i activitats autoritzades pel 
procediment de comunicació prèvia. 
 
OBRES   



 

 

 
Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada pel Sr. MANUEL PUIG HERNÁNDEZ, per a primera 

ocupació de la divisió del local de la planta baixa en tres elements i reforma i canvi 
d’ús d’aquests elements, amb 2 habitatges i 1 local, al carrer de Cuba, núm. 9. 
(429/2014-OBR P.O.// 513/2013-OBR)  

 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per la Sra. GEMMA NOYA ESPINAZO, per a reformar la cuina 

a la rambla de la Pau, núm. 34-36,  4t-2a. (exp. obres 443/2014) 
 
2. Comunicació presentada pel Sr. JOAN MASANA COMPANY, per a reformar bany al 

carrer de Roger de Flor, núm. 4 F. (exp. obres 447/2014)    
 
3. Comunicació presentada pel Sr. ANTONIO FOLCH ALEGRE, per a canviar banyera per 

plat de dutxa, al carrer de les Roques del Pelut, núm. 21. (exp. obres 453/2014) 
    
4. Comunicació presentada pel Sr. JOSEP MIQUEL CARBONELL BORRELL, per a canviar 

rajoles i mobles de la cuina, al carrer d’Hernani, núm. 5-7, bxs. Esquerra (exp. obres 
454/2014) 

    
5. Comunicació presentada per la Sra. SUSANA MIÑARRO GARCIA, per a canviar 

banyera per plat de dutxa, al passeig Marítim, núm. 107, àtic 4a. (exp. obres 455/2014)    
 
6. Comunicació presentada per la Sra. M. ROSA ILL PROFITOS, per a reformar la cuina a 

l’avinguda del Garraf, núm. 12,  1r. 2a. (exp. obres 456/2014) 
    
7. Comunicació presentada per la Sra. ANA MARIA RODRÍGUEZ NAVASCUES, per a 

reformar bany al carrer de Joan Fuster, núm. 5. (exp. obres 457/2014) 
    
8. Comunicació presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a canviar part del 

paviment del terrat, al carrer de Josep Anton Marqués, núm. 1. (exp. obres 458/2014) 
    
9. Comunicació presentada per la Sra. CARME MARRUGAT BORRÀS, per a reformar la 

cuina al carrer de les Premses, núm. 12 bis, 1a. (exp. obres 463/2014)  
   
10. Comunicació presentada pel Sr. MARC QUINTAS HUERTA, per a reformar cuina al 

carrer de Sant Pius X, núm. 13. (exp. obres 465/2014)   
 
11. Comunicació presentada per la Sra. PILAR LÓPEZ SANJUAN, per a reformar bany a la 

rambla de Salvador Samà, núm. 45, 4t. 1a. (exp. obres 473/2014) 
    
12. Comunicació presentada pel Sr. JOSÉ MARIA TAPIES BATLLE, per a reformar bany al 

carrer de les Roques del Pelut, núm. 15. (exp. obres 474/2014)   
 
13. Comunicació presentada pel Sr. RAMON GARCIA RUIZ, per a reformar la cuina a 

l’avinguda de Cubelles, núm. 46-48,  3r. 2a. (exp. obres 467/2014)    
 
 



 

 

ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per la Sra. PILAR LAFUENTE GÓMEZ, per a instal·lar un 

apartament turístic a l’avinguda de l’Aragai, núm. 44. (exp. act 290/14). 
 
2. Comunicació presentada per la Sra. ENCARNA MARÍN PORRAS, per a instal·lar una 

botiga de venda de roba al carrer de la Metal.lúrgia, núm. 3, (Hipersimply). (exp. act 
292/14) 

 
3. Comunicació presentada per la Sra. VERÒNICA ESPADA PALOMINO, per a instal·lar 

una oficina immobiliària, d’assegurances i advocat a l’avinguda de Jaume Balmes, núm. 
9, bxs. (exp. act 294/14) 

 
4. Comunicació presentada per la Sra. ALBA IBÁNEZ SERRANO, per a instal·lar una 

activitat de venda de productes de perfumeria i cosmètica al carrer del  Col.legi, núm. 35, 
local, 16. (exp. act 291/14) 

 
5. Comunicació presentada per COCOLIA, SCP, per a instal·lar un estudi de disseny gràfic 

i direcció d’art al carrer del Palmerar de Baix, núm. 6, bxs. (exp. act 300/14)  
 
6. Comunicació presentada per la Sra. ÀNGELES ABATE HERNÁNDEZ, per a instal·lar 

una oficina immobiliària al carrer de la Llibertat, núm. 3, bxs. (exp. act 295/14)  
 
7. Comunicació presentada per la Sra. ESHER OBENZA MATAS, per a instal·lar un centre 

de fisioteràpia al carrer del Jardí, núm. 70. (exp. act 297/14) 
  
8. Comunicació presentada per la Sra. ROSA M. FRAIRE FERRER, per a instal·lar un 

despatx d’advocada al carrer de Sant Magí, núm. 29, 1er. (exp. act 161/14) 
  
9. Comunicació presentada per BALANYA I RÀFOLS, SL, per a instal·lar una botiga de 

compra i venda d’articles electrònics a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 86, bxs.1a. 
(exp. act 308/14) 

 
10. Comunicació presentada pel Sr. FRANCESC MASPONS BIARNES, per a instal·lar una 

botiga de bicicletes amb taller al carrer de l’Aigua, núm. 144, bxs. (exp. act 301/14) 
 
11. Comunicació presentada per PREMIÀ ASSESSORS, SCCL, per a instal·lar una oficina 

assessoria a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 10, entresòl. 1r-1a. (exp. act 305/14)  
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9:25 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general.  
 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                  Isidre Martí Sardà 


