
 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  23 
DE SETEMBRE DE 2014 

 

Acta núm. 34 

 

ASSISTENTS:  
 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 

GLÒRIA GARCIA PRIETO 
GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBA 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. 

 
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 
 

1.  SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 
16 DE SETEMBRE DE 2014. 

 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 16 de setembre de 
2014. 
 

2. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DE NORMATIVA.  
 
Es dóna compte de la normativa següent: 
 



 
 

DOGC 28/5/2014 
 
ORDRE EMO/160/2014, de 16 de maig, de modificació de l'Ordre EMO/324/2013, de 
16 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat 
Autònoma de Catalunya per a l'any 2014.  

Text i fitxa    PDF (31.03 KB) 
 
DOGC 29/05/2014 
 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
 
DECRET 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge.  

Text i fitxa    PDF (164.46 KB) 
 
BOE 25/06/2014 
 
Llei 6/2014, de 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i 
joc. 
 
BOE 04/07/2014 
 
Llei 11/2014, de 3 de juliol, per la qual es modifica la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de 
responsabilitat mediambiental 
 
BOE 11/07/2014 
 
Llei 7/2014, de 25 de juny, de modificació de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular 
 
BOE 12/07/2014 
 
Llei Orgànica 4/2014, d'11 de juliol, complementària de la Llei de racionalització del 
sector públic i altres mesures de reforma administrativa per la qual es modifica la Llei 
Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial 
 
BOE 15/07/2014 
  
Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació del Fons per al Finançament dels 
Pagaments a Proveïdors 
 
DOGC 24/07/2014 
 
Departament de la Presidència 
DECRET LLEI 4/2014, de 22 de juliol, pel qual s'estableixen mesures urgents per 
adaptar els convenis, els acords i els instruments de cooperació subscrits entre 
l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya a la disposició addicional 
novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració local.  

Text i fitxa    PDF (52.17 KB) 
 



 
 

BOE 1/08/2014 
 
Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de  
remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en  
determinados establecimientos accesibles al público 
 
DOGC 1/8/2014 
 
Parlament de Catalunya 
RESOLUCIÓ 774/X del Parlament de Catalunya, per la qual es fa pública la derogació 
del Decret llei 3/2014, del 17 de juny, pel qual s'estableixen mesures urgents per a 
l'aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració local.  

Text i fitxa    PDF (31.09 KB) 
 
DOGC 5/8/2014: 
 
LLEI 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes.  
 

3. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ, PER AMPLIACIÓ, DEL CONTRACTE DE LA 
GESTIÓ DELS SERVEIS 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. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents MODIFICAR el contracte de la gestió 
dels serveis 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, amb 
l’empresa BERTEXAM, SCP, en el sentit de fer front a la gestió del Casal 
Municipal de la Gent Gran des de l’1 de gener de 2014. 
 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

4.  HISENDA. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
F/2014/25. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents Aprovar la relació de factures número 
F/2014/27, per un import de SET-CENTS DISSET MIL CENT TRENTA-NOU 
EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (717.139,26€). 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

5. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR EL CERTIFICAT 
D’OBRES NÚM. 1 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CALER, SA, 



 
 

PER LES OBRES “EL FAR, CENTRE D’INTERPRETACIÓ I 
ACOLLIDA TURÍSTICA”. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la certificació d’obres núm. 1, 
corresponent a treballs efectuats el mes d’agost de 2014, a favor de l’ empresa 
CONSTRUCCIONES CALER, SAU, amb NIF: A08615114  per les obres del 
projecte “El Far, centre d’interpretació i acollida turística”  per un import de 
SEIXANTA-NOU MIL CINC-CENTS DISSET EUROS AMB NOU CÈNTIMS 
(69.517,09€) amb el 21 per cent de l’IVA inclòs. 
 

6. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR EL CERTIFICAT 
D’OBRES NÚM. 10 A FAVOR DE COPCISA, PER LES OBRES 
“PAS SOTA VIA CARRER LLIBERTAT”.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la certificació d’obres núm. 10 
corresponent a treballs efectuats el mes d’agost 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 Forn 
del Vidre i de l’Àncora”, corresponent a la factura núm. 02.14.000632, per un 
import de CENT QUATRE MIL CENT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS 
(104.100,28€) amb el 21 per cent de l’IVA inclòs. 
 

7. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR LA RELACIÓ 
NÚM. 5 D’OBRA EXECUTADA CORRESPONENT A LA PARTIDA 
D’IMPREVISTOS DE LES OBRES EL “PAS SOTA VIA CARRER 
LLIBERTAT”. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació núm. 5 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 Llibertat i reurbanització del 
carrer en el tram comprés entre els carrers Forn del Vidre i de l’Ancora”,  que 
correspon a imprevistos de l’obra  amb un cost  de DISSET MIL SIS-CENTS 
SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN  CÈNTIMS (17.666,91€) amb el 
21 per cent de l’IVA inclòs. Aquest import no representa cap cost per a 
l’ajuntament. “ 
 

8. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA A 
SOMRIE SERVICIOS PERSONAL SHOPPER, SL, PER A 
CONSTRUIR EDIFICI ENTRE MITGERES DE PB DESTINAT A 
SUPERMERCAT, A LA PLAÇA DE SOLER I CARBONELL, NÚM. 
14. (660/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per 
SOMRIE SERVICIOS PERSONAL SHOPPER, SL, NIF: B-6577048-9, per a fer 
obres de construir edifici entre mitgeres de PB destinat a supermercat, a la 



 
 

plaça de Soler i Carbonell, núm. 14, (Exp.000660/2014-OBR), d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

9. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA A 
FAMILIA GALLEGO MARTÍNEZ, SL, PER A FER 
ESTINTOLAMENT DE PARET ESTRUCTURAL A LA PLANTA 
BAIXA DE L’EDIFICI, SITUAT A LA PLAÇA DELS LLEDONERS, 
NÚM. 10. (667/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per 
FAMILIA GALLEGO MARTÍNEZ, SL, B-6301138-1, per a fer obres 
d’estintolament de paret estructural a la planta baixa de l'edifici, situat a la plaça 
dels Lledoners, núm. 10, (Exp.000667/2014-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SL, PER A MODIFICAR 
L’ACCÉS A LA SUB-ESTACIÓ RECEPTORA GARRAF II, AL 
CAMÍ DEL CORRAL DE L’APOTECARI. (464/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per  
ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SL, B-8284681-7, per a fer obres de 
modificar l'accés a la sub-estació receptora GARRAF II, a Camí Corral de 
l'Apotecari, d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i 
jurídic favorables. 
 

11. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A LEGALITZAR LES OBRES DE REFORMA INTERIOR DE LA 
PLANTA SOTACOBERTA I DIVISIÓ HORITZONTAL DE L’EDIFICI 
PLURIFAMILIAR DE PB+4PP+PSCO, AMB 7 HABITATGES I 1 
LOCAL, SITUAT AL PASSEIG MARÍTIM, NÚM. 88. (653/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per la 
Sra. amb NIF: 8495332-Y, per a legalitzar les obres de reforma interior de la 
planta sotacoberta i divisió horitzontal de l'edifici plurifamiliar de 
PB+4PP+PSCO, amb 7 habitatges i 1 local, situat al passeig Marítim, núm. 88,  
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables. 
 

12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A DIVISIÓ HORITZONTAL DE L’EDIFICI DE PB AMB ENTRESOL, 
2PP, AMB 2 LOCALS I 1 HABITATGE, AL CARRER DE SANT 
JOAN, NÚM. 26. (791/2013) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada pel Sr. 
PERE DOMÍNGUEZ LLEÓ, NIF: 37615158-S, per a divisió horitzontal de 
l'edifici de PB amb entresol + 2PP, amb 2 locals i 1 habitatge, situat al carrer de 



 
 

Sant Joan, núm. 26, d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables. 
 

13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DEIXAR EN SUSPENS LA 
TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER A 
LEGALITZAR LES OBRES DE L’ANTIC CELLER DE LA MASIA 
D’EN NOTARI. (184/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents DEIXAR EN SUSPENS la tramitació de 
la llicència sol·licitada per la Sra. amb NIF: 38045337W, per a legalitzar obres a 
l'antic celler de la Masia d'en Notari, d’acord amb les motivacions exposades a 
la relació de fets i l’informe de l’arquitecte tècnic municipal que figura incorporat 
a l’expedient, fins que la Comissió de Patrimoni resolgui el seu informe, en 
formar part  aquest edifici del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric-
Artistic de Vilanova i la Geltrú (fitxa A-130).  Així mateix es recorda que és 
preceptiu haver obtingut també l’autorització del Servei Territorial de Carreteres 
de Barcelona, per trobar-se la finca dins de la zona de servitud i d’afectació de 
carreteres.  
 

14. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DENEGAR LA SOL·LICITUD 
PRESENTADA PER A TANCAMENT DE PORXADA AMB 
ALUMINI AL CARRER DE L’AIGUA NOVA, NÚM. 13. (623/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents DENEGAR la llicència sol·licitada per la 
Sra. amb NIF: 37693721-X, per a fer tancament d’alumini a la porxada de 
l’habitatge, situat al carrer de l’Aigua Nova, núm. 13, d’acord amb la 
documentació presentada, amb els motius exposats a la relació de fets i 
l’informe tècnic desfavorable que figura incorporat a l’expedient. 

 
15. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DENEGAR LA SOL·LICITUD 

PRESENTADA PER INSTAL·LACIONS RAGAS, PER A FER 
INSTAL·LACIÓ DE GAS PER A LOCAL DESTINAT A 
RESTAURANT, A LA PLAÇA DE LA MEDITERRÀNIA, NÚM. 7. 
(714/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents DENEGAR la llicència sol·licitada per 
INSTAL·LACIONS RAGÀS, SL, NIF: B43787670, per a legalitzar les obres 
d’instal·lació interior de gas al local situat a la plaça de la Mediterrània, núm. 7, 
d’acord amb la documentació presentada, els motius exposats a la relació de 
fets d’aquest acord i amb l’informe tècnic desfavorable que figura incorporat a 
l’expedient. 
 

16. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LES 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER 
DELEGACIÓ D’ALCALDIA (SEGONS LLISTAT ADJUNT). 

 
Es dóna compte de la relació de llicències per decret.  



 
 

 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per fer rampa d’accés 

per a minusvàlids a l’entrada de l’edifici de la plaça Adarró, núm. 4. (706/2014) 
 
2. Sol·licitud presentada per NOUGAS, SL, per a fer instal·lació comunitària de gas 

empotrada per façana, al carrer de l’Aigua, núm. 12. (708/2014) 
 
3. Sol·licitud presentada per JF ALMERO, SL, per a fer instal·lació comunitària de gas 

al carrer de l’Aixada, núm. 7. (716/2014) 
 
4. Sol·licitud presentada per CARBALLO FRANQUET MARIA CARMEN CB, per a fer 

reforç de volta al carrer de Sant Pau, núm. 11. (741/2014) 
 
5. Sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SL, per a obrir 

rasa d’1 m per a connexió soterrada de baixa tensió, al carrer de Maria Mercè 
Marçal, núm. 1. (740/2014) 

 
6. Deixar en suspens la tramitació de diverses llicències sol·licitades per GAS 

NATURAL SDG, SA, per obrir rases per a connexió de serveis fins a la tramitació 
de la llicencia d’obres menors de la instal·lació a l’interior de l’edifici.  

 
• C. de les Germanes Rosell, núm. 10 (641/2014) 
• Av. del Garraf, núm. 46 (642/2014) 
• C. de Saragossa, núm. 12 (644/2014) 
• Rbla. Principal, núm. 23 (645/2014) 
• Av. del Garraf, núm. 65 (648/2014) 
• C. Major, núm. 85 (649/2014) 
• C. Boix, núm. 17 (650/2014) 
• C. de l’Església, núm. 5 (684/2014) 
• C. Bonaire, núm. 29 (722/2014) 
• C. del Jardí, núm. 72 (723/2014) 
• Av. de la Torre del Vallès, núm. 3 (738/2014) 

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

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER 
DELEGACIÓ D’ALCALDIA DURANT EL MES D’AGOST (SEGONS 
LLISTAT ADJUNT). 

 
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret durant el mes 
d’agost. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
Obres majors 
 
1. Sol·licitud presentada per a reforma i canvi d’ús de local a habitatge, al carrer de 

Josep Coroleu, núm. 32, bxs. (316/2014) 
 



 
 

2. Sol·licitud presentada per MEGADYNE RUBBER, SL, per a fer rehabilitació de la 
coberta de l’edifici industrial, corresponent a la nau 4 del projecte tècnic (1a. 
fase), a la carretera de la Plana. (568/2014)  

 
3. Canviar la titularitat a favor de la societat EVMG, CB, de la llicència 703/2013 

concedida per la Junta de Govern el dia 20 de maig de 2014 a nom 
d’EDIFICACIONES VILANOVA, SL, per a construir nau destinada a supermercat, 
a la ronda Ibèrica, núm. 69.    

 
Obres menors 
 
1. Sol·licitud presentada per per a enrajolar balcó al carrer del Palmerar de Baix, 

núm. 1, 1r. (399/2014) 
 
2. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a construir dues 

rampes a l’escala de veïns de l’edifici situat al carrer de Bailén, núm. 27. 
(548/2014) 

 
3. Sol·licitud presentada per TONI ALBÀ, SL, per a reforma interior de l’habitatge 

situat a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 83, 1r. (552/2014) 
 
4. Sol·licitud presentada per a desmuntar tancament d’alumini en compliment de 

l’expedient disciplinari 37/2013-DIS, a la ronda de la Mar Mediterrània, núm. 46B 
bxs. 2a. (561/2014) 

 
5. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a canviar rajoles 

de l’accés a la finca al carrer del Col·legi, núm. 29-31. (574/2014) 
 
6. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar forjat 

de l’edifici, situat a la rambla de la Pau, núm. 33-43. (581/2014) 
  
7. Sol·licitud presentada per CONTRUCCIONES Y REFORMAS DIARA, SCP, per a 

reparació puntual de dos balcons de la façana amb plataforma elevadora, al 
carrer de Joan Llaverias, núm. 4. (587/2014) 

 
8. Sol·licitud presentada per per a reparar part baixa de la façana al carrer de Santa 

Eulàlia, núm. 1. (597/2014) 
 
9. Sol·licitud presentada per a canviar la instal·lació elèctrica, fals sostre finestres i 

col·locar aire condicionat, a la rambla de Salvador Samà, núm. 54-56,  1r.1a. 
(602/2014) 

 
10. Sol·licitud presentada per CHACON VILANOVA MAGATZEMS, SL, per a 

enderrocar envans i netejar local al carrer de Lleida, 23-25 i avinguda de 
Francesc Macià, núm. 16. (607/2014) 

 
11. Sol·licitud presentada per a enderrocar un envà i canviar banyera per plat de 

dutxa, al carrer dels Caputxins, núm. 33, 2n 1a. (612/2014) 
 
12. Sol·licitud presentada per a reparar paret mitgera de l’edifici al carrer de 

l’Església, núm. 3. (617/2014) 



 
 

 
13. Sol·licitud presentada per a fer reforç estructural al carrer de Josep Coroleu, núm. 

14, 5è-2a. (626/2014) 
 
14. Sol·licitud presentada per a reforma interior de l’habitatge situat al passeig 

Marítim, núm. 106, 5è. 3a. (628/2014) 
 
15. Sol·licitud presentada per a legalitzar la piscina al carrer de l’Oreneta, núm. 19. 

(630/2014) 
 
16. Sol·licitud presentada per a construir tanca divisòria de parcel·la fins a 1,50 m 

d’alçada al carrer del Montsant, núm. 11. (631/2014) 
 
17. Sol·licitud presentada per a reparar l’arrebossat de la part superior de la porta del 

pati, al carrer de Josep Anselm Clavé, núm. 27. (633/2014) 
 
18. Sol·licitud presentada per a reparar una esquerda a la part superior de la façana 

al carrer dels Horts, núm. 17. (634/2014) 
 
19. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a instal·lar un 

ascensor, al carrer del Recreo, núm. 101. (636/2014) 
 
20. Sol·licitud presentada per a reparar la façana al carrer de la Mercè, núm. 11. 

(637/2014) 
 
21. Sol·licitud presentada per a retirar tanca de xiprer, mur de contenció i fer nova 

tanca d’obra de 0,80 m i metàl·lica de 0,80 m al carrer de la Cadernera, núm. 6. 
(639/2014) 

 
22. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la 

façana i altres obres comunitàries al racó de Santa Llúcia, núm. 2, bxs. 4 
(652/2014) 

 
23. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la 

façana a la rambla de la Pau, núm. 109. (655/2014) 
 
24. Sol·licitud presentada per a crear cambra sanitària per a evitar humitats del 

subsòl, de l’habitatge, al carrer del Teatre, núm. 15. (657/2014) 
 
25. Sol·licitud presentada per a pintar la façana a la rambla de  Salvador Samà, núm. 

65. (659/2014) 
 
26. Sol·licitud presentada per a reforç de tram de forjat, a la rambla Principal, núm. 

110. (665/2014) 
 
27. Sol·licitud presentada per a rehabilitació puntual de diversos elements de l’edifici, 

situat al carrer del Palmerar, núm. 5. (669/2014) 
 
28. Sol·licitud presentada per a pintar la façana al carrer de Santa Maria, núm. 1. 

(671/2014) 
 



 
 

29. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a arranjar la 
façana al carrer de Sant Francesc, núm. 2. (672/2014) 

 
30. Sol·licitud presentada per a repicar el paviment i tornar a enrajolar l’interior del 

balcó, a l’avinguda d’Eduard Toldrà, núm. 22C, bxs. 1a. (675/2014) 
 
31. Sol·licitud presentada per a enderrocar parets divisòries i refer parets divisòries 

segons el seu estat original, al local situat al carrer del Col·legi, núm. 35 bxs. 15. 
(679/2014) 

 
32. Sol·licitud presentada per a repintar una regata de la façana al carrer del Jardí, 

núm. 17. (686/2014) 
 
33. Sol·licitud presentada per a rehabilitar la façana al carrer del Codonyat, núm. 6. 

(689/2014) 
 
34. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar els 

patis interiors de l’edifici del carrer de Manuel Tomàs, núm. 5. (693/2014) 
 
35. Sol·licitud presentada per a condicionar local situat al carrer de les Balears, núm. 

25. (694/2014) 
 
36. Sol·licitud presentada per a arranjar la façana al carrer del Bruc, núm. 11, 1r. 

(695/2014) 
 
37. Sol·licitud presentada per a pavimentar el magatzem al carrer de Santa Eulàlia, 

núm. 15. (698/2014) 
 
38. Sol·licitud presentada per a arranjar la façana al carrer del Teatre, núm. 52. 

(704/2104) 
 
39. Sol·licitud presentada per a reparar la canal d’aigües pluvials de l’edifici, situat al 

carrer del Teatre, núm. 47. (705/2014) 
 
40. Sol·licitud presentada per a pintar la façana de l’edifici al carrer de Manuel de 

Cabanyes, núm. 60. (719/2014) 
 
41. Sol·licitud presentada per a pintar la façana de l’edifici situat al carrer dels 

Arengaders, núm. 25B. (720/2014) 
 
42. Sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SL, per a obrir 

rasa de 65 m per a xarxa de baixa tensió als carrers de Cristòfol Raventós, Tigre, 
i Penedès. (646/2014) 

 
43. Sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SL, per a obrir 

rasa de 4 m per a instal·lar línia de baixa tensió, al carrer del Recreo, núm. 101. 
(662/2014) 

 
Obres d’adequació de locals comercials 
  



 
 

1. Sol·licitud presentada per a legalitzar rètol de local comercial, a la rambla de la 
Pau, núm. 50, bxs. 1a. (583/2014) 

  
2. Sol·licitud presentada per a reformar local comercial situat al carrer de l’Aigua, 

núm. 96, bxs.1a. (610/2014) 
 
3. Sol·licitud presentada per a instal·lar rètol a local comercial situat al carrer dels 

Caputxins, núm.  25, bxs. (615/2014) 
 
4. Sol·licitud presentada per APROP, SL, per a obres d’adequació de nau per a 

instal·lar un centre d’estacionament, preparació i neteja d’una unitat mòbil dental, 
a la ronda d’Europa, núm. 74. (621/2014) 

 
5. Sol·licitud presentada per ANTASIKA, SL, per a adequació de local comercial per 

a botiga de roba a l‘avinguda de Francesc Macià, núm. 20. (661/2014) 
 
6. Sol·licitud presentada per a adequació de local comercial per a centre de 

logopèdia i pedagogia, al carrer del Canigó, núm. 7A. (697/2014) 
 
Obres per adequació i instal·lacions de locals comercials (activitats) 
 
1. Sol·licitud presentada per CANJORDUL, SL, per fer obres d’adequació de local 

per instal·lar un bar-restaurant al carrer de Pelegrí Ballester, núm. 32, bxs. A 
(553/14) 

 
2. Sol·licitud presentada per fer obres d’adequació de local per instal·lar un bar-

restaurant a la rambla Principal, núm. 16, bxs. (563/14) 
 
3. Sol·licitud presentada per GRÀFIQUES 2006, SCP, per fer obres d’adequació de 

local per instal·lar l’activitat de serveis d’impressió i arts gràfiques al carrer de 
l’Aigua, núm. 101, bxs. esq. (551/14) 

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

RELACIÓ DE SOL·LICITUDS D’OBRES I ACTIVITATS 
AUTORITZADES PEL PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ 
PRÈVIA (SEGONS LLISTAT ADJUNT). 

 
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 per a primera ocupació de l’habitatge unifamiliar aïllat 

de PS+PB+1PP+PSCO, al carrer de l’Oreneta, núm. 19. (155/2014 // 1461/1997) 
 
2. Comunicació presentada per  SALÓ CARBONELL, CB, per a primera ocupació 

de la reforma i canvi d´ús de la segona planta de l’edifici per a convertir les 
oficines en 4 habitatges. (606/2014 // 542/2013) 



 
 

 
3. Comunicació presentada per a primera ocupació del canvi d’ús de local a 

habitatge, al carrer de Sevilla, núm. 11, bxs. 1a. (624/2014 // 25/2014) 
 
4. Comunicació presentada per a primera ocupació de la reforma i rehabilitació de 

l’habitatge unifamiliar de PB+1PP+PSCO, situada al carrer de l’Arquebisbe 
Armanyà, núm. 21. (676/2014) 

 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per a reparar cuina al Racó de Santa Llúcia, bloc 5, 1r. 

1a. (504/2014) 
 
2. Comunicació presentada per a reformar la cuina al carrer de Barcelona, núm. 52, 

1r. (539/2014) 
 
3. Comunicació presentada per a col·locar paviment a planta baixa, pintar i canviar 

finestra al carrer de la Creu, núm. 27. (547/2014) 
 
4. Comunicació presentada per a canviar paviment al pati de llums de l’habitatge, al 

carrer de les Premses, núm. 7. (557/2014) 
 
5. Comunicació presentada per a reformar bany i cuina, a la plaça de les Neus, 

núm. 11-12, 3r. 2a. (564/2014) 
 
6. Comunicació presentada per a netejar local sense ús i pati interior al carrer del 

Jardí, núm.  19. (566/2014) 
 
7. Comunicació presentada per a reformar general de bany i cuina i col·locar 

parquet, a l’avinguda de la Torre del Vallès, núm. 3. (572/2014) 
 
8. Comunicació presentada per a neteja i desbrossat de solar a la plaça de Soler i 

Carbonell, núm. 14. (580/2014) 
 
9. Comunicació presentada per a canviar parquet i reformar cuina, a la rambla de 

Salvador Samà, núm. 89, 3r. 1a. (585/2014) 
 
10. Comunicació presentada per a reformar bany, al carrer de Santa Eulàlia, núm. 5-

7. (588/2014) 
 
11. Comunicació presentada per a canviar rajoles de cuina i bany al carrer de 

Mallorca, núm. 18, 1r. 2a. (589/2014) 
 
12. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa, al passeig 

Marítim, núm. 106,  3r. 4a. (592/2014) 
 
13. Comunicació presentada per a reformar bany i cuina, al carrer dels Carlets, núm. 

19, 4t. (595/2014) 
 
14. Comunicació presentada per a reformar bany i cuina al carrer de l’Església, núm. 

5,  1r. (594/2014) 



 
 

 
15. Comunicació presentada per a millorar la impermeabilització de la terrassa de la 

2a. planta al carrer del Rei Pere el Cerimoniós, núm. 41A. (599/2014) 
 
16. Comunicació presentada per a reformar 2  banys al carrer dels Carlets, núm. 35, 

5è. 3a. (600/2014) 
 
17. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa a l’avinguda 

d’Eduard Toldrà, núm. 22 A,  2n. 3a. (601/2014) 
 
18. Comunicació presentada per a reformar bany al carrer de l’Àncora, núm. 6,  4t. 

2a. (604/2014) 
 
19. Comunicació presentada per a reformar cuina al carrer de l’Àncora, núm. 18, 1r. 

1a. (605/2014) 
 
20. Comunicació presentada per a reformar bany al carrer de Santa Eulàlia, núm. 7, 

1r. 1a. (608/2014) 
 
21. Comunicació presentada per a canviar paviment de planta baixa al carrer de les 

Mèlies, núm. 38. (609/2014) 
 
22. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa, al carrer de 

Joan Llaverias, núm. 6,  1r. 1a. (611/2014) 
 
23. Comunicació presentada per a reformar cuina i bany a l’avinguda de Cubelles, 

núm. 51, bxs. 1a. (613/2014) 
 
24. Comunicació presentada per a reformar bany a la rambla del Castell, núm. 1-5,  

2n. 2a. (614/2014) 
 
25. Comunicació presentada per a reformar bany i cuina al carrer de Lepant, núm. 

67, bxs. 2a. (616/2014) 
 
26. Comunicació presentada per a canviar rajoles del terra, al carrer de Badajoz, 

núm. 11, 2n. (619/2014) 
 
27. Comunicació presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar 

filtracions de la coberta al carrer del Doctor Fléming, núm. 39. (620/2014) 
 
28. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa, al carrer de 

Tarragona, núm. 10,  1r. A. (625/2014) 
 
29. Comunicació presentada per a reformar bany i cuina al carrer de Francesc de 

Sales Vidal, núm. 11 bxs. 2a. (629/2014) 
 
30. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa, a la rambla 

Principal, núm. 42, 1r. (638/2014) 
 
31. Comunicació presentada per CRECENCIA ALCALÀ VAL, per a canviar rajoles al 

raval de Santa Magdalena, núm. 19 àtic 1a. (643/2014) 



 
 

 
32. Comunicació presentada per a reformar bany a la plaça de Catalunya, núm. 10. 

(647/2014) 
 
33. Comunicació presentada per a impermeabilitzar coberta al carrer de Josep 

Coroleu, núm. 90. (654/2014) 
 
34. Comunicació presentada per PUNT DE BANY, SCP, per a canviar banyera per 

plat de dutxa al carrer de Josep Llanza, núm. 4, 3r. 2a. (656/2014) 
 
35. Comunicació presentada per a reformar cuina a l’avinguda de Cubelles, núm. 62, 

2n. 2a. (663/2014) 
 
36. Comunicació presentada per REFORMES I REHABILITACIONS GRUP 3, SL, 

per a reformar vestíbul de l’escala de veïns al carrer de la Llibertat, núm. 6. 
(664/2014) 

 
ACTIVITATS 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada TRESSOM ARC, SL, per a l’activitat de supermercat al 

carrer de Joan Llaverias, núm. 7 bxs. 9. (379/2013) 
 

19. MEDI AMBIENT. APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT MITJANÇANT 
L’AGENCIA LOCAL DE L’ENERGIA I L’AGÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF ( NODE ). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la pròrroga del conveni de 
col·laboració signat en data 1 de juliol de 2013 entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, mitjançant l’Agència Local de L’Energia (ALE), i l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf (Node Garraf), pel període 2014-2015, 
per al desenvolupament d’actuacions conjuntes a l’àmbit de l’energia a la 
comarca del Garraf. 
 

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. 

 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME 
 



 
 

20.  COMUNICACIÓ I PREMSA. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA 
DESPESA CORRESPONENT AL DIARI DE VILANOVA, SL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la despesa a nom de l'empresa 
DIARI DE VILANOVA, SL, amb CIF: B-64643141 per l'import de 18.000,00 € 
més IVA, en concepte de contractació d'espais de publicitat durant el primer 
semestre del 2014.  
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9:50 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                               Isidre Martí Sardà 
 
 


