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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         
DE 16 D’OCTUBRE DE 2018 

 
 
 
Acta núm. 38 
 
Assistents: 
 

NEUS LLOVERAS I MASSANA, 
OLGA ARNAU SANABRA 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
ADELAIDA MOYA TAULÉS 
BLANCA ALBÀ PUJOL 

 JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
 F. XAVIER SERRA ALBET 
  
           SECRETARI  
 MARCEL·LÍ PONS DUAT 

 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació),                    
la Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia) i el Sr. EDUARD GUTIERREZ ONATE 
(Assessor ERC), d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions 
respectives, s’adopten els acords següents: 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. FE PÚBLICA APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 09 

D’OCTUBRE DE 2018. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 09 d’octubre 
de 2018. 
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2. CONTRACTACIÓ. APROVAR LA CORRECCIÓ D’ERROR MATERIAL DEL 
PCAP DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEIS D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC. NÚM. EXP.000010/2018-CONT. 

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

“Primer.- Esmenar els errors aritmètics i materials detectats al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP) del contracte de concessió de serveis d’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en el sentit 
següent: 

- A la clàusula 11.6 del PCAP: 
 

• on diu: “11.512.645 €”, ha de dir: “1.512.645 €”. 
 

- A la clàusula 21 del PCAP: 
 

• On diu : “clàusules 10.3 a 10.7”,  ha de dir: “clàusules 12.3 a 12.10  
• On diu: “clàusula 11”,  ha de dir: “clàusula 13 “  
• On diu: “clàusula 20”,  ha de dir: “clàusula 22 

 
Segon.- Donar compte al ple de l’Ajuntament del present acord en la propera sessió que 
celebri. 

Tercer.- Publicar l’esmena acord al Perfil del contractant i al Diari Oficial de la Unió 
Europea.”. 

 
3. CONTRACTACIÓ. ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 

SERVEIS DE SUPERVISIÓ PER L’EQUIP  BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL (EBAS) 
DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS I L’EQUIP PROFESSIONAL DE 
CONVIVÈNCIA I EQUITAT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
NÚM. EXP. 000028/2018-CONT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Adjudicar M. P. C., amb NIF XXXX,  el contracte de serveis de supervisió per 
l’equip bàsic d’atenció social (EBAS) dels Serveis Socials municipals i l’equip 
professional de Convivència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un 
període de 2 anys, prorrogable per 2 anys més per períodes anuals, per un import anual 
de 11.520€, més  2.419,20€ corresponen al 21% d’IVA, que fan un total de 13.939,20€ 
(TRETZE MIL NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS D’EURO). 
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SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a les aplicacions pressupostaries següents del pressupost vigent: 
 
-      35.231.3279900 per a la despesa dels equips de Serveis Socials: 12.389,17€ (IVA 
inclòs) 

-         08.3273.2279901 per a la despesa de l’equip de Convivència i Equitat: 
1.550,03€ (IVA    inclòs) 

 
i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin 
a la durada del contracte. 
 
La quantitat prevista pel 2018, en previsió que es produeixi l’inici del contracte l’1 de 
novembre de 2018 és 1.920€ + 403,2 € (IVA 21%) = 2.323,20€. D’aquest import previst 
per al 2018 s’imputarà 2.064,86 € amb càrrec a la partida 35.231.3279900 per a la 
despesa dels equips de Serveis Socials, i, 258,34 € amb càrrec a la partida 
08.3273.2279901 per a la despesa de l’equip de Convivència i Equitat 
 
Per a l’any 2019; 11.520 € + 2.419,20€ (IVA 21%) = 13.939,20€ 
 
Per a l’any 2020; 9.600 € + 2.016 € (IVA 21%) = 11.616 €, s’imputarà 10.324,30 € amb 
càrrec a la partida 35.231.3279900 per a la despesa dels equips de Serveis Socials, i, 
1.291,70 € amb càrrec a la partida 08.3273.2279901 per a la despesa de l’equip de 
Convivència i Equitat. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a M. P. C. i assenyalar que d’acord amb allò establert 
a l’art. 153.3 de la LCS, la formalització del mateix s'haurà de produir en el termini de 
quinze dies hàbils posteriors a la notificació d’adjudicació als licitadors. 
 
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant, i, al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 31 del 
Plec de Clàusules Administratives particulars, la Cap de Serveis Socials, Sra. M. R. B. 
 
SISÈ.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
SETÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a executar el present acord.”. 
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4. RESPONSABILITAT PATRIMONIALDECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA AL DARRERE DE L’EDIFICI DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS, EL 
DIA 10 DE JULIOL DE 2018.  IMPORT SENSE ESPECIFICAR.  NÚM. EXP. 
000109/2018-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per la senyora amb DNI XXXXXX contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
 
5. RESPONSABILITAT PATRIMONIALDECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA AL PAS DE VIANANTS DEL CARRER JOSEP COROLEU, A 
L’ALÇADA DE L’AMBULATORI,  EL DIA  30 D’OCTUBRE DE 2018.  IMPORT 
SENSE ESPECIFICAR.  NÚM. EXP. 000113/2018-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI XXXXXX contra aquest Ajuntament.. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”.  
 
6. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA AL CARRER SANT CRISTÒFOL, 32, PEL MAL ESTAT DEL 
PAVIMENT, EL DIA 9 DE MAIG DE 2018.  IMPORT SENSE 
ESPECIFICAR.  EXP. 000116/2018-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DN XXXXXX contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
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7. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA AL CARRER RESTAURACIÓ CANTONADA CARRER JOSEP 
ANSELM CLAVÉ, PEL MAL ESTAT DE LA VORERA, EL DIA 28 DE JULIOL DE 
2018.  IMPORT SENSE ESPECIFICAR.  EXP. 000132/2018-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI XXXXXX contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
 
INTERVENCIÓ 
 
8. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2018/32. NÚM. EXP. 66/2018-eINT. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2018/32 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2018/32 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
 
9. COMPRES I SERVEIS GENERALS. APROVAR EL SUBMINISTRAMENT DE 

DOS APARELLS DESFIBRIL·LADORS I SERVEIS ASSOCIATS DE 
MANTENIMENT I FORMACIÓ. LOT 4 DE L’ACORD MARC DEL CCDL-ACM. 
NÚM. EXP. 1669/2018/eCOM  

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

ACORDS 

“Primer.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l'Acord marc de 
subministrament d'aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de 
manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2016.03), per un termini de 48 mesos a comptar a partir de la perfecció del contracte. 
 
Segon.- Aprovar la contractació d'aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats 
de manteniment i formació amb l'empresa adjudicatària TECHNOLOGY 2050, SL, 
d'acord amb els termes adjudicats del lot 4 del ja esmentat Acord Marc, segons el detall 
següent: 
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Aquesta contractació inclou: 

• Aparells Desfibril·ladors Externs model SCHILLER PA1, complementats amb 
un joc d'elèctrodes per a adults, elèctrode pediàtric, cabina desfibril·lador, instal·lació 
del DEA segons la normativa oficial, així com les corresponents senyalitzacions. També 
el canvi d'elèctrodes als dos anys (o quan s'hagués fet ús) i de la bateria cada quatre 
anys. Sense increment del preu. 

• Formació inicial en Suport Vital Bàsic + DEA de 8 alumnes per aparell, en les 
instal·lacions (o en aules pròpies que disposi l'Ajuntament en dates i llocs a determinar 
per les parts) i registre dels alumnes a l'organisme acreditat a la seva CCAA. 

• Generació del corresponent certificat de formació 

• Registre oficial segons  normativa autonòmica vigent deis
 aparells de desfibril·lació instal·lats. 

• Certificació de funcionament de l'aparell desfibril·lador en cada revisió 

• Assegurances de Responsabilitat Civil que cobreix la cardioprotecció. 

• Resposta/Reparació/substitució de l'aparell, màxim en 24 hores a partir de la 
notificació. 

• Servei de consulta tècnica per telèfon i correu electrònic les 24 hores del dia i 
durant els 365 dies l'any 

• Servei d'implantació i manteniment integral deis aparells desfibril·ladors externs 
automàtics (DEA) i els aparells desfibril·ladors semiautomàtics (DESA) en les 
instal·lacions que quedin acordades entre les parts que formen el contracte. 

• KIT RCP per a primers auxilis, que inclou tisores de bec d'ànec, guants, gases 
mascareta amb vàlvula unidireccional Pocket Mask. 

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa segons detall adjunt, 
preveient l'inici del contracte a 1 de novembre de 2018: 
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Aquestes quantitats s'imputaran als pressupostos municipals vigents, a càrrec de 
l'aplicació pressupostària 02.92000.2200001 Despeses Oficines Generals o a aquelles 
que s'habilitin en pressupostos futurs. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l' ACM i al CCDL 
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l'empresa adjudicatària TECHNOLOGY 
2050, SL.”. 
 
RECURSOS HUMANS 
 
10. ACCEPTAR L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ D’ACORD AMB LA 

RESOLUCIÓ TSF/1779/2018, DE 16 DE JULIOL, PER LA QUAL S’OBRE LA 
CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2018 PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A INCENTIVAR LA CONTRACTACIÓ EN 
PRÀCTIQUES DE JOVES BENEFICIARIS DEL PROGRAMA DE GARANTIA 
JUVENIL A CATALUNYA. NÚM. EXP. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD  
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 55.000€ per a la realització de 5 contractes en 
pràctiques del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a incentivar la contractació en 
pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya. El detall 
de la subvenció i l’aportació municipal és la següent: 

 
La Corporació presentarà les ofertes de treball al SOC, tal i com s’estableix en l’Ordre 
de la subvenció per aquestes categories professionals, en el cas que alguna d’elles 
quedi deserta  es modificarà l’Oferta de treball, per alguna de les altres categories 
professionals demanades. 
 
SEGON.- Viabilitat econòmica: caldrà crear les partides pressupostàries separades per 
la subvenció dels contractes en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de 

Categoria 
contractes 

Núm. 
contra
ctes 

Sou 6 
mesos + 

extra   
(63% sou 
conveni) 

Seguretat 
Social 

Paga 
productivi

tat + 
seguretat 

social 

Total 
subvencionat 

Aportació 
Municipal 

Tècnic Auxiliar 
d’Integració 
Socials C1-17 

2 16.617,28€ 5.234,44€ 940,62€ 22.000€ 792,34€ 

Administratius 
C1-17 

2 16.617,28€ 5.234,44€ 940,62€ 22.000€ 792,34€ 

Tècnic Auxiliar 
Animació  
Sociocultural 
C1-17 

1 8.308,64€ 2.617,22€ 470,31€ 11.000€ 396,17€ 

TOTAL 4 41.543,32€ 13.086,10€ 2.351,55€ 55.000€ 1.980,85€ 
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Garantia Juvenil 2018. Per una banda la partida 09327812003  pel sou per la quantitat 
de 41.543,32€€ i la partida 09327816003 de seguretat social per la quantitat de  
13.456,68€. Per aquest motiu es tramitarà la corresponent modificació del pressupost 
2018 i es realitzarà la previsió corresponent per al pressupost 2019. L’Ajuntament es 
compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries per fer front als costos 
generats pel programa de Garantia Juvenil 2018 que tinguin repercussió al pressupost 
2018-2019. 
 
Aquestes contractacions s’iniciaran com a màxim el 31 d’octubre de 2018, les despeses 
que afecten al Pressupost 2018 queden totalment cobertes amb la subvenció, que seran 
13.847,75€ de sou i 4.362,04€ de seguretat social. 
 
L’abonament de la paga de productivitat no cobert per la subvenció  que són 1980,85€ 
es farà efectiu durant el 2019. Aquestes despeses que aportarà la Corporació, es tindran 
en compte en les previsions de les partides pressupostàries de Capítol I del Pressupost 
2019.”. 
 
RSC 
 
11. APROVAR LA PROPOSTA D’ELABORACIÓ D’UN PROCEDIMENT UNIFICAT 

DE LA GESTIÓ DE LES QUEIXES A L’AJUNTAMENT. NÚM. EXP. 
1/2018/eRSC. 

 
“Aquest punt es retira de l’Ordre del dia.”. 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
12. MERCATS.  APROVAR LA TRANSMISSIÓ ADMINISTRATIVA PER EXTINCIÓ 

DE LA SOCIETAT CIVIL A PERSONA FÍSICA DE LA PARADA NÚM. 78 
MERCAT DEL CENTRE. NÚM. EXP. 24/2018/eMER  

   
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Autoritzar la transmissió de la concessió administrativa per extinció de la 
societat civil, “FLORS MERCATS, SCP.  de la parada núm. 78 del Mercat del Centre a 
favor del senyor A. A. R., desenvolupant l’activitat de Plantes i flors, per la durada que 
resti fins a completar l’establerta pel Reglament de Patrimoni dels ens locals de 
Catalunya. 
 
SEGON. Declarar l’exempció de pagament de taxes, doncs aquesta transmissió no es 
considera traspàs, d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 19, article 7, apartat 1, i el vigent 
Reglament regulador dels Mercats Municipals. A aquest efecte s’haurà d’acreditar 
l’extinció de la SCP esmentada i la transmissió a la persona física continuadora de 
l’activitat, com a condició suspensiva de l’eficàcia d’aquest acord. 
 
TERCER. Requerir al cessionari, perquè en el termini a 15 dies amb posterioritat a la 
notificació del present acord, acrediti el compliment dels requisits establerts a l’article 21 
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del Reglament de Mercats, per tant l’eficàcia d’aquest acord, es sotmet a la condició 
suspensiva d’acreditació dels esmentats requisits. 
 
QUART.  Notificar aquest acord als interessats, així com al Departament de Gestió 
Tributària i Intervenció.”. 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
PROJECTES I SERVEIS VIARIS 
 
13. PROJECTES I OBRES. APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A 

L’EXECUCIÓ DE LES OBRES “INSTAL.LACIÓ GESPA ARTIFICIAL AL CAMP 
ANNEX 2 DE L’ESTADI DE FUTBOL ALUMNES OBRERS ”. EXP. NÚM. 
28/2018/EPUR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer.-  Aprovar l’adjudicació del contracte d’obres del projecte  “Instal·lació de gespa 
artificial al camp annex 2 de l’estadi de futbol Alumnes Obrers” de Vilanova i la 
Geltrú, a l’empresa, UTE VORACYS-OPSA ESTADI DE FUTBOL ALUMNES OBRERS  
amb  NIF U 67294041  i domicili a l’avinguda Cerdanyola num 98 escala A planta 5 porta 
19 08173 Sant Cugat del Vallés, per l’import de tres-cents noranta-nou mil nou-cents 
vuitanta-dos euros amb trenta-tres cèntims 399.982,33€ ( 330.563,91€ més  69.418,42€ 
del 21 per cent de l’IVA).  
 
Respecte a les millores, segons la seva oferta,  l’empresa es compromet a realitzar la 
totalitat de les obres de millora contingudes en el plec de condicions, A,B,C i D per import 
total de 50.636,30€ amb l’IVA  inclòs i sense cost per a l’ajuntament.    
 
Segon.-  Aquest import es farà efectiu quant a  162.475,00€ a la partida 50,3420,62200 
(Inv. 2017) quant a 82.000,00€  amb càrrec a la partida 50.3420,62201 (Inv. 2018) i 
quant a 155.507,33€ amb càrrec a la partida  33,3420,2279900 del vigent pressupost  
del 2018. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, amb indicació a 
l’adjudicatari que haurà de comparèixer per a procedir a la formalització del contracte en 
el termini de 5 dies a partir de la recepció de la notificació i a la resta de licitadors amb 
els recursos corresponents. 
 
Quart.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1.”. 
 
14. MOBILITAT. APROVAR L’ADDENDA SEGONA DEL CONVENI DE CONNEXIÓ 

DELS PARQUÍMETRES DE PAGAMENT DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT 
REGULAT A LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC. NÚM. EXP. 676/2018-eAJT 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD  
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“Primer.- APROVAR l’addenda segona del conveni de connexió dels parquímetres de 
pagament de la zona d’estacionament regulat a la xarxa d’enllumenat públic, incorporant 
els nous parquímetres de la zona verda i blava dins el barri de Mar, segons la següent 
relació:  

Num Maq Ubicació Numero Tarifa 

300 Pujada Far de Sant Cristòfol 2 Zona Sant Cristofòl 

301 Pujada Far de Sant Cristòfol 4 Zona Sant Cristofòl 

302 Pujada Far de Sant Cristòfol 10 Zona Sant Cristofòl 

303 Pujada Far de Sant Cristòfol 18 Zona Sant Cristofòl 

304 Carrer d'Eugeni d'Ors s/n Zona Sant Cristofòl 

305 Carrer d'Eugeni d'Ors , 6 - 12 Zona Sant Cristofòl 

306 Carrer d'Eugeni d'Ors , 6 - 12 Zona Sant Cristofòl 

307 Carrer d'Eugeni d'Ors 2 Zona Sant Cristofòl 

308 Carrer de Pere Jacas , 23 - 21 Zona Barri de Mar 

309 Carrer de Pere Jacas , 23 - 21 Zona Barri de Mar 

310 Carrer de Pere Jacas , 18 - 13 Zona Barri de Mar 

311 Carrer de Conxita Soler 43 Zona Barri de Mar 

312 Carrer del Gas 15 Zona Barri de Mar 

313 Carrer del Gas 18 Zona Barri de Mar 

314 Carrer dels Boters 76 Zona Barri de Mar 

315 Rambla de Joan Baptista Pirelli 78 Zona Verda 

316 Carrer de la Boia s/n Zona Barri de Mar 

317 Carrer de la Boia s/n Zona Barri de Mar 

318 Carrer de la Boia s/n Zona Barri de Mar 

319 Carrer de la Boia s/n Zona Barri de Mar 

320 Carrer de la Boia s/n Zona Barri de Mar 

321 Carrer de la Boia s/n Zona Barri de Mar 

322 Any dels negats s/n Zona Barri de Mar 

323 Any dels negats s/n Zona Barri de Mar 

324 Any dels negats s/n Zona Barri de Mar 

325 Any dels negats s/n Zona Barri de Mar 

326 Any dels negats s/n Zona Barri de Mar 

327 Any dels negats s/n Zona Barri de Mar 

328 Any dels negats s/n Zona Barri de Mar 

142 Passeig de Ribes Roges 22 Zona Ribes Roges 

144 Passeig de Ribes Roges 10 Zona Ribes Roges 

157 Passeig de Ribes Roges 2 Ribes Roges 

158 Passeig de Ribes Roges 2 Ribes Roges 

159 Passeig de Ribes Roges 2 Ribes Roges 

160 Passeig de Ribes Roges 2 Ribes Roges 
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Segon.- DISPOSAR la publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat l’addenda d’aquest conveni d’acord amb el 
que estableixen els arts. 14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació i bon govern a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
Tercer.- APROVAR la fitxa/extracte de l’addenda del conveni per tal de facilitar la 
publicació de les dades. 
 
Quart.- FACULTAR al regidor de Projectes i Obres, Serveis Viaris i Mobilitat, per signar 
l’addenda del conveni, així com els documents que siguin necessaris per executar l’ 
acord. 
 
Cinquè.- TRASLLADAR aquest acord a Servei d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, 
SAM.”. 
 
URBANISME I HABITATGE 
 
15. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DEIXAR EN SUSPENS SI 

S’ESCAU, LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER D. G. R. 
ON DEMANA LLICÈNCIA PER A CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES DE PB+2PP+PCOB AMB APARCAMENTS A LA PB A C. 
SANT ONOFRE,    8. NÚM. EXP.: 001034/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER.- SUSPENDRE els terminis de tramitació de la llicència sol·licitada per D. G. 
R. per a CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PB+2PP+PCOB AMB APARCAMENTE A LA PB, situat a C. SANT ONOFRE,    8, fins 
a la fins a la resolució favorable de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, com a autoritat 
nacional de supervisió civil del Ministeri de Foment, d’acord amb el decret 2261/1986 
i amb el Reial Decret 297/2013, i de conformitat amb la “Comunicación sobre la nueva 
tramitación de las solicitudes en materia de Servidumbres Aeronàuticas motivada por 
el cambio en la legislación aplicable (Decreto 587/2972 y Real Decreto 297/2013) de 
la Dirección General de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)” 
 
SEGON.- COMUNICAR al sol·licitant que ja s’ha enviat a AESA la sol·licitud de 
servitud aeronàutica. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
 
16. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER VICASA 2014, SL, 
PER A  INSTAL·LAR GRUA TORRE PER LA CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI 
PLURIFAMILIAR  A C. VICENT ANDRES ESTELLES,   10.  NÚM. EXP.: 
001067/2018-OBR 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  VICASA 2014, SL, per a  
INSTAL·LAR GRUA TORRE PER LA CONTRUCCIÓ DE L'EDIFIC PLURIFAMILIAR, 
a C. VICENT ANDRES ESTELLES,   10, (Exp.001067/2018-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
1. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució 
de l’AESA que s’incorpora en el present acord:   
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2. Una vegada muntada la grua, cal aportar la següent documentació: 
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1. Certificat final d’instal·lació signat pel tècnic i visat pel seu Col·legi professional. 

2. Models ÇGR-1 (autorització) i GR-2 (final d’instal·lació), degudament 
diligenciats i segellats per una Entitat d’Inspecció i Control. 

3. El muntatge, maniobrabilitat i condicions de treball de la grua, s’ajustarà a tot 
el que està regulat en el Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel que s’aprova el 
“Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues torre per obres o 
altres aplicacions”. 

4. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil vigent per al període de transcurs de l’obra. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

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

9. 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. 

10. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies 
dels edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar 
integrats arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició 
arquitectònica de les façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 
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11. 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 reglamentaria, 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.”.  
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17. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER VICASA 2014, SL, 
PER A  INSTAL·LAR GRUA TORRE PER LA CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI 
PLURIFAMILIAR  A C. JORDI PUIG-LA CALLE,    6-8. NÚM. EXP.: 001068/2018-
OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  VICASA 2014, SL, per a  
INSTAL·LAR GRUA TORRE PER LA CONTRUCCIÓ DE L'EDIFIC PLURIFAMILIAR, a 
C. JORDI PUIG-LA CALLE,    6-8, (Exp.001068/2018-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
1. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 
l’AESA que s’incorpora en el present acord:   
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2. Una vegada muntada la grua, cal aportar la següent documentació: 
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0. Certificat final d’instal·lació signat pel tècnic i visat pel seu Col·legi professional. 

1. Models GR-1 (autorització) i GR-2 (final d’instal·lació), degudament diligenciats 
i segellats per una Entitat d’Inspecció i Control. 

3. El muntatge, maniobrabilitat i condicions de treball de la grua, s’adjuntarà a tot 
el que està regulat en el Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel que s’aprova el 
“Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues torre per obres o 
altres aplicacions” 

4. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar pòlissa d’assegu8rança de 
responsabilitat civil vigent per al període de transcurs de l’obra. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

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

9. 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. 

10. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies 
dels edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar 
integrats arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició 
arquitectònica de les façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 
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11. 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 reglamentaria, 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.”. 
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18. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DENEGAR LA 

SOL·LICITUD PRESENTADA PER ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA, SL, 
ON DEMANA LLICÈNCIA PER A FER OBRES DE REINSTAL·LAR DOS 
CIRCUITS DE XARXA AÈRIA AT A C. MASIA CABANYES. NÚM. EXP.: 
001195/2016-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER.- DENEGAR la llicència sol·licitada per ENDESA DISTRIBUCIO 
ELECTRICA, SL, per a REINSTAL·LAR DOS CIRCUITS DE XARXA AÈRIA AT, situat 
a C. MASIA CABANYES, d’acord amb la documentació presentada i amb l’informe 
tècnic  desfavorable que figura incorporat a l’expedient. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant.”. 
 
19. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DENEGAR LA 

SOL·LICITUD PRESENTADA PER M. S. M., ON DEMANA LLICÈNCIA PER A 
TALAR UN PI AL  C. AIGUAMOLLS,   23. NÚM. EXP.: 000180/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER.- DENEGAR la llicència sol·licitada per M. S. M., per a TALAR UN PI, situat 
al C. AIGUAMOLLS,   23, d’acord amb la documentació presentada i amb l’informe 
tècnic  desfavorable que figura incorporat a l’expedient. 

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant.”. 
 
20. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DENEGAR LA 

SOL·LICITUD PRESENTADA PER TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, ON 
DEMANA LLICÈNCIA PER A FER OBRES DE SUBSTITUIR PAL DE FUSTA 
MODEL 7H PER UNA ALTRE PAL DE FUSTA MODEL 8E A  CAMÍ SANT 
GERVASI. NÚM. EXP.: 000634/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER.- DENEGAR la llicència sol·licitada per TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, 
per a SUBSTITUIR PAL DE FUSTA MODEL 7H PER UNA ALTRE PAL DE FUSTA 
MODEL 8E, situat a CAMI SANT GERVASI, d’acord amb la documentació presentada 
i amb l’informe tècnic  desfavorable que figura incorporat a l’expedient. 
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SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant.”. 
 
21. LLICÈNCIES I DISICPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DENEGAR LA 

SOL·LICITUD PRESENTADA PER TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, ON 
DEMANA LLICÈNCIA PER A INSTAL·LAR SUPORT DE FUSTA AL SECTOR 
MAS ROQUER.  NÚM. EXP.: 001016/2018-OBR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER.- DENEGAR la llicència sol·licitada per TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, 
per a INSTAL·LAR SUPORT DE FUSTA AL SECTOR MAS ROQUER, d’acord amb 
la documentació presentada i amb l’informe tècnic  desfavorable que figura incorporat 
a l’expedient. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant.”. 
 
22. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATSDONAR COMPTE A LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES 
PER DECRET. NÚM. EXP. D181009. 

 
“LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per XXXXXX, per a reformar i fer la rehabilitació de l’habitatge 
unifamiliar aïllat, al Pg. De Ribes Roges, 7-8 (844/2018-OBR) 

2. Id. per PETRO RIBES, SL, per arranjar el paviment i substituir les canonades de 
recollida d’aigües, a la Av. Eduard Toldrà, 60 (924/2018-OBR) 

3. Id. per SOLARPROFIT ENERGY SERVICES, SL, per fer una instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum ubicada a coberta, al C. Podadora, 40 (928/2018-OBR) 

4. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per obrir rasa de 1 x 0,4 m per connexió de gas, 
al C. Hospital, 15 (184/2018-OBR) 

5. Id. per E. S.G., per fer connexió de gas, al C. Hospital, 15 (207/2018-OBR) 
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23. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATSDONAR COMPTE A LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES 
I DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. 
NÚM. EXP. C181009. 

“OBRES   
 
Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada per XXXXXX, per la primera ocupació de la construcció d’un 

habitatge unifamiliar adossat, al C. Joan Ricart, 29 (1043/2018-OBR)(1101/2017-
OBR) 

2. Id. per XXXXXX, per la primera ocupació de la construcció d’un habitatge unifamiliar 
adossat, al C. Joan Ricart, 27 (1061/2018-OBR)(421/2017-OBR) 

Obres menors 

3. Comunicació presentada per CONS-FELIPE 02, SL, per a canviar la 
impermeabilització de la terrassa, al C. Jardi, 89 (853/2018-OBR) 

4. Id. per XXXXXX, per instal·lar placa identificativa de 20 x 15 cm a l’entrada de 
l’edifici, a la Rbla. Principal, 70 1er (921/2018-OBR) 

5. Id. per XXXXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa, al C. Bailen, 18 02 02 
(1014/2018-OBR) 

6. Id. per XXXXXX, per a reformar la cuina de l’habitatge, a la Av. Cubelles, 55 Bx 03 
(1015/2018-OBR) 

7. Id. per XXXXXX, per a reformar la cuina de l’habitatge, a la Rbla. Pau, 95 02 03 
(1018/2018-OBR) 

8. Id. per XXXXXX,  per a reformar el bany de l’habitatge, a la Av. Francesc Macià, 75 
04 02 (1019/2018-OBR) 

9. Id. per XXXXXX,  per a canviar banyera per plat de dutxa, al C. Magdalena Miró, 33 
(1020/2018-OBR) 

10. Id. per XXXXXX, per a reformar el bany de l’habitatge, al C. Lepanto, 33 01 
(1021/2018-OBR) 

11. Id. per XXXXXX, per a reformar la cuina de l’habitatge, al C. Ca l’Escoda, 10 01 02 
(1022/2018-OBR) 
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12. Id. per XXXXXX, per a reformar cuina de l’habitatge, al C. Llagut, 8 01 (1023/2018-
OBR) 

13. Id. per XXXXXX, per pintar les parets i el sostre de l’habitatge, a la Rbla. Salvador 
Samà, 69 cantonada amb C. Cuba, 39 (1024/2018-OBR) 

14. Id. per XXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa a l’habitatge, a la Av. Cubelles, 
3-5 03 01 (1025/2018-OBR) 

15. Id. per COM. PROP. C. AIGUAMOLLS, 16, per rehabilitar les façanes exteriors de 
l’edifici plurifamiliar, al C. Aiguamolls, 16 (1027/2018-OBR) 

16. Id. per XXXXXX, per canviar el paviment de l’habitatge, al C. Badajoz, 8 (1028/2018-
OBR) 

17. Id. per XXXXXX, per arranjar el paviment del aparcament de l’habitatge, al C. Sant 
Onofre, 75 (1029/2018-OBR) 

18. Id. per HABITAT PLANAS PROJECT, SL, per canviar les finestres de fusta per 
finestres d’alumini de l’habitatge, al C. Bailen, 75 03 01 (1030/2018-OBR) 

19. Id. per DORE PADO, SL, per canviar el paviment i enrajolar la cuina de l’habitatge, 
al C. Santa Anna, 3 Bxs (1031/2018-OBR) 

20. Id. per XXXXXX, per a enrajolar la cuina de l’habitatge, a la Pl. Soler i Gustems, 11 
01 (1035/2018-OR) 

21. Id. per XXXXXX, per a reformar cuina i bany de l’habitatge, a la Rda. Ibèrica, 99 01 
07 (1037/2018-OBR) 

22. Id. per XXXXXX, per a canviar les rajoles del bany de l’habitatge, a la Pl. de la Era, 
2 02 01 (1040/2018-OBR) 

23. Id. per XXXXXX, per a reformar el bany de l’habitatge, a la Av.d Eduard Toldrà, 22 
C Bxs 02 (1042/2018-OBR) 

24. Id. per XXXXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa de l’habitatge, al C. Bailén, 
10 02 01 (1045/2018-OBR) 

25. Id. per SANT JOAN 2002, SL, per reformar bany de l’habitatge, al C. Isaac Peral, 16 
B 01 02 (1046/2018-OBR) 

26. Id. COM. PROP. C. LLAGUT, 8-10 per a rehabilitar balcons i canviar les baranes de 
l’edifici plurifamiliar i pintar la façana, al C. Llagut, 8 (1047/2018-OBR) 
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27. Id. per XXXXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa, al C. Frederic Mistral, 6 03 
02 (1048/2018-OBR) 

28. Id. per COM. PROP. C. JOSEP COROLEU, 81, per a rehabilitar la façana principal i 
les façanes del pati interior d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres, al C. Josep 
Coroleu, 81 (1049/2018-OBR) 

29. Id. per COM. PROP. C. AIGUA, 97, per a impermeabilitzar la coberta de l’edifici, al 
C. Aigua, 97 (1050/2018-OBR) 

30. Id. per SURESTE SEGURIDAD, per treure esgraó i fer una rampa a l’entrada de 
l’edifici plurifamiliar, al C. Sant Joan, 12 (1056/2018-OBR) 

31. Id. per GESTIÓ DE LLOGUERS DE BARCELONA, per reformar els habitatges del 
segon, tercer pis i l’escala comunitària, al C. Santa Anna, 3 (1058/2018-OBR) 

32. Id. per COM. PROP. C. VORAMAR, 14, per arranjar el paviment de formigó, al Pg. 
Voramar, 14 (1060/2018-OBR) 

33. Id. per XXXXX, per a arranjar i substituir els panots de l’aparcament, al C. Margalló, 
26 B (1062/2018-OBR) 

34. Id. per COM. PROP. C. MENENDEZ PELAYO, 66, per arranjar elements dels 
balcons de la façana de l’edifici plurifamiliar amb plataforma elevadora, al C. 
Menéndez Pelayo, 66 (1063/2018-OBR) 

35. Id. per XXXXX, per a impermeabilitzar la terrassa de l’habitatge, al C. Recreo, 90 
(1064/2018-OBR) 

36. Id. per EQUIPAMENTS SIA BIOSCA, SL, per a canviar el paviment de la zona 
d’exposició de la botiga, a la Rda. Europa, 69 (1065/2018-OBR) 

37. Id. per XXXXXX, per a reformar l’habitatge amb canvi de distribució, al C. Llibertat, 
118 05 04 (1066/2018-OBR) 

38. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa i canviar el paviment de 
l’habitatge, a la Av. Francesc Macià, 165 Esc. B Bx 01 (1069/2019-OBR) 

39. Id. per XXXXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, a la Av. Cubelles, 40 03 02 
(1070/2018-OBR) 

40. Id. per ORANGE ESPAGNE, SA., per a reformar la botiga, a la Rbla. Principal, 106B 
(1077/2018-OBR) 
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41. Id. per COM. PROP. C. JOSEP COROLEU, 67-69, per a fer arranjaments a la façana 
de principal i posterior de l’edifici plurifamiliar, al C. Josep Coroleu, 67-69 
(1079/2018-OBR) 

42. Id. per XXXXXX, per reforma la cuina de l’habitatge, a la Av. Collada, 19 A 
(1086/2018-OBR) 

43. Id. per XXXXXX, per a netejar i esbrossar la parcel·la de l’habitatge, al C. Pujada del 
Far de Sant Cristòfol, 20 (1087/2018-OBR) 

44. Id. per XXXXXX, per reformar la cuina de l’habitatge, al C. Josep Coroleu, 157 04 02 
(1091/2018-OBR) 

45. Id. per COM. PROP. C. GORNAL, 13, per a fer arranjaments puntuals en la façana 
principal de l’edifici plurifamiliar, al C. Gornal, 13 (1092/2018-OBR) 

46. Id. per COM. PROP. C. CANARIES, 19-21, per a arranjar esquerda del sostre del 
balcó, al C. Canaries, 19-21 (1093/2018-OBR) 

47. Id. per XXXXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa, a la Rbla Castell, 96-98 01 
02 (1095/2018-OBR) 

48. Id. per XXXXXX,  per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Moixarra, 13 05 01 
(1099/2018-OBR) 

49. Id. per COM. PROP. PL. MEDITERRANIA, 4-5, per arranjar les persianes de la 
façana de l’edifici plurifamiliar, a la Pl. Mediterrania, 4-5 i Rbla. Pirelli, 3 
(1101/2018-OBR) 

50. Id. per XXXXXX, per arranjar i canviar el paviment de l’aparcament de l’habitatge, al 
C. Montardo, 42 (1109/2018-OBR) 

51. Id. per XXXXXX, per a rehabilitar elements puntuals de la façana principal, al C. 
Recreo, 74 (1110/2018-OBR) 

52. Id. per XXXXXX, per pintar la façana de l’edifici unifamiliar, al C. Tarragona, 17 
(1117/2018-OBR) 

53. Id. per XXXXXX, per a canviar fusteria exterior de l’habitatge, al C. Josep Coroleu, 
1B (1119/2018-OBR) 

54. Id. per XXXXXX, per a reformar la cuina de l’habitatge, a la Pl. Anxaneta, 1-2 02 02 
(1122/2018-OBR) 
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55. Id. per XXXXXX, per a canviar les portes i finestres d’alumini de l’habitatge, a la Av. 
Cubelles, 60 02 01 (1123/2018-OBR) 

56. Id. per XXXXXX, per a canviar les rajoles de la cuina de l’habitatge, al C. Pare Gari, 
38 03 03 (1124/2018-OBR) 

57. Id. per BON PREU, SAU, per arranjar zones de despatx i vestuaris del supermercat, 
a la Rbla. Pau, 34-36 (1162/2018-OBR) 

ACTIVITATS 

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACTIVITATS 
 
1- Declaració responsable d’obertura presentada per AG25 INDUSTRIAS 

ASOCIADOS, SL, per instal·lar una activitat de venda de roba i complements a la 
rambla Principal, 33, bxs. (7/18-eact) 

 
2- Declaració responsable d’obertura presentada per IF LEGAL I ASSESSORS 

FISCALS, SL, per instal·lar una oficina d’advocats i assessoria al carrer de Pere 
Jacas, 13, local 8. (203/18-eact) 

 
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’ACTIVITATS 
 
3- Comunicació prèvia d’obertura presentada per SERINDEC SITGES, SL, per 

instal·lar un taller de mecanitzats al carrer de Joaquim Blume, 8. (328/13-ACT) 
 
4- Comunicació prèvia d’obertura presentada per NASER ELECTRONIC, SL, per 

instal·lar un magatzem amb oficines de material electrònic a l’avinguda dels 
Països Catalans, 18, nau 43. (192/18-eact) 

 
5- Comunicació prèvia d’obertura presentada per PETITS LOCALS, SL, per instal·lar 

una activitat de lloguer de trasters privats, a l’avinguda d’Eduard Toldrà, 121-123. 
(155/18-eact) 

 
COMUNICACIÓ PRÈVIA CANVI DE TITULARITAT 
 
6- Comunicació prèvia presentada per ASOCIACION CANNABICA GREENDAY per 

canviar de nom un club social privat de cànnabis al carrer de Pare Garí, 29. 
(245/18-eact) 

 
7- Comunicació prèvia presentada per TERRANOVA CNC FRANQUICIAS, SL, 

venda d’alimentació per animals al carrer de Josep Coroleu, 101, bxs.2. (242/18-
eact) 

 
8- Comunicació prèvia presentada per, XXXXXX, per canviar de nom un centre 

d’estètica al carrer de Tetuan, 16. (239/18-eact) 
 
9- Comunicació prèvia presentada per, XXXXXX, per canviar de nom una activitat de 

venda de llaminadures al carrer Casernes, 22. (252/18-eact) 
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10- Comunicació prèvia presentada per, XXXXXX, per canviar de nom un bar al carrer 

de Joan Llaverias, 9. (255/18-eact).”. 
 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
24. APROVAR L’INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS 

ABONATS DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM 
AMB REBUTS PENDENTS DE LIQUIDACIÓ 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“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 per R. M.,P. i finalitza per M. O., A. : 
 
SEGON.- Facultar l’Il·lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.28 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari. 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana                   Marcel·lí Pons Duat 
 
 


