
 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  21 
DE GENER DE 2014 

 

Acta núm. 3 

 

ASSISTENTS:   
 

GLORIA GARCIA PRIETO 
GERARD MARTI FIGUERAS I ALBÀ 
MIQUEL ÁNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
 BLANCA ALBÀ I 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 Sra. NEUS LLOVERAS MASSANA i el Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN, 
excusen la seva assistència. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria. 
 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les 
comissions respectives, s’adopten els acords següents: 

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

L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL  DIA 
14 DE  GENER DE 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària i del dia 14 de gener de 2014. 

 
2. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DELS DECRETS 

SOBRE PERSONACIONS EN RECURSOS CONTENCIOSOS-
ADMINISTRATIUS. 

 
Es dóna compte de les següents personacions en recursos contenciosos-
administratius. 



 
 

 
Serveis Viaris i Mobilitat 

 
1. Comparèixer i personar-se en el procediment abreujat 368/2013, Secció C, 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, contra la 
resolució desestimatòria de data 25/04/2013 de reclamació per responsabilitat 
patrimonial interposada per la part demandant davant l’Ajuntament en data 
20/12/2011. Lletrat: Sr. Pere Dalmau Cardona. 

 
Seguretat i Protecció Ciutadana 

 
2. Comparèixer i personar-se en el recurs contenciós administratiu 345/2012 
BY, procediment abreujat, davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
de Barcelona, contra el Decret de data 18 de maig de 2011, en relació a la 
sanció per incompliment de l’article 9 bis de la LSV. Lletrat: Sra. Cristina 
Rafales Graells. 

 
3.  SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL 

CONTRACTE DEL 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. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Adjudicar el contracte del servei de prevenció aliè en l’especialitat de 
medicina del treball per al desenvolupament de l’activitat preventiva de vigilància 
de la salut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un període de 2 anys, pel 
procediment negociat amb publicitat i amb tramitació ordinària d’acord amb 
l’establert als articles 109 i 110 del TRLCSP, per un import anual màxim de 
19.470,00 € (DINOU MIL QUATRE-CENTS SETANTA EUROS) (IVA inclòs), 
segons les seves ofertes econòmiques i tècniques que consten a l’expedient, 
distribuïts de la següent manera: 

 
Preu base 21% IVA            TOTAL 

 
Concepte a) 7.000,00 € 1.470,00 €            8.470,00 € 
Concepte b) 

b1) 7.000,00 € exempt  7.000,00 € 
b2) 4.000,00 €    exempt    4.000,00 € 

18.000,00 €                     19.470,00 € 
 

Les obligacions econòmiques que es deriven de l’execució del present 
contracte seran satisfetes amb càrrec a l’aplicació pressupostària del 
pressupost municipal 2014 que equivalgui a l’actual 04.920.2270601, així com 
a les aplicacions pressupostàries dels exercicis econòmics posteriors que 
s’assignin fins a la finalització del contracte. 



 
 

 
SEGON. Notificar l’adjudicació, publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant i 
requerir l’adjudicatari perquè en un màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar 
del següent en què es rebi la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte. 
 
TERCER. Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a 
annex. 
 
QUART. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 

 
4.  SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 

CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ TURÍSTICA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 “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 negociat amb publicitat, i el plec de clàusules administratives 
particulars i tècniques per a la contractació del servei d’informació i atenció 
turística de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Convocar licitació pel procediment negociat amb publicitat d’acord 
amb els articles 169 a 178 del TRLCSP, per un període d’1 any amb un 
pressupost anual de 41.322,00 € de base imposable i 8.677,62 € d’IVA, que fan 
un total de 49.999,62 € (QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU 
EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS). 

 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost del 2014 
i de la resta d’exercicis econòmics que equivalgui a l’aplicació 10.432.2279900 
(del pressupost 2013), fins a la finalització del contracte, a raó de mesos 
vençuts. 
 
QUART. Requerir el cap de Contractació que sol·liciti un mínim de tres ofertes 
a empreses capacitades, sempre que això sigui possible, per a la realització de 
l’objecte del contracte, d’acord amb el disposa l’art. 177.1 del TRLCSP. 

 
CINQUÈ. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 177 del  
TRLCSP.” 



 
 

 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
5. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 

APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2013/46. 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 
6. CULTURA. APROVAR EL CONVENI ESPECÍFIC DE 

COL·LABORACIÓ AMB L’INSTITUT DEL TEATRE DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER L’HOMENATGE A JOAN 
MAGRINYÀ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el conveni específic de 
col·laboració amb l’INSTITUT DEL TEATRE DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, amb NIF: P5800024A, el qual s’adjunta i figura com annex I al 
present acord per la participació dels alumnes de l’escola EESA/CPD en 
l’homenatge al mestre Joan Magrinyà al Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú 
el dissabte 14 de desembre de 2013. 
 

7. CULTURA. APROVAR EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I L’ASSOCIACIÓ DELS TRES TOMBS, 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el conveni de col·laboració amb 
l’ASSOCIACIÓ ORGANITZADORA DELS TRES TOMBS per a l’any 2014, el 
qual s’adjunta i figura com annex I al present acord. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

8. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DEL 
DECRET DE L’ALCALDESSA D’APROVACIÓ INICIAL DE 
L’ESTUDI DE DETALL DE L’ATORGAMENT DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A L’EXPLOTACIÓ DE TRES 
SUPERFÍCIES AL TRAJO DEL GARBÍ, DEL PORT DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local del Decret de l’Alcaldessa, de data 
20 de desembre de 2013, que es transcriu literalment: 
 
“Relació de fets: 
 



 
 

I.- En data 25 de maig de 2007, el Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques va aprovar definitivament el Pla Especial del Port de Vilanova i la 
Geltrú, redactat per Ports de la Generalitat, publicat al DOGC de data 15 de 
juny de 2007. 
 
L’article 7, apartat 4t de dit Pla Especial (Règim general de desenvolupament) 
estableix el següent: “Per a l’ordenació volumètrica del conjunt de cada zona, 
amb caràcter previ a la tramitació de les propostes caldrà fer un estudi de 

detall que inclogui un estudi paisatgístic de la proposta, amb imatges en tres 
dimensions i des d’aquells punts de vista que permetin visualitzar-la i avaluar-
la. S’adoptaran mesures d’integració paisatgística de les edificacions utilitzant 
materials neutres, com els assimilables a la pedra i a l’horitzó”. 
 
II.- El DOGC número 6275 de 17 de desembre de 2012 donà publicitat de la 
concessió administrativa per a l’explotació de tres superfícies al Trajo de Garbí 
del Port de Vilanova i la Geltrú, aprovada per Ports de la Generalitat. 
 
El 13 de setembre de 2013, la representació del promotor i concessionari, 
presentà a l’Ajuntament el document anomenat “Projecte de Detall de 
l’atorgament de la concessió administrativa per l’explotació de tres superfícies 
al Trajo del Garbí del Port de Vilanova i la Geltrú publicat al DOGC núm. 6275 
de data 17.12.2012”, que resumirem com Estudi de Detall (ED) del Trajo de 
Garbí, i en sol·licità la tramitació. 
 
El 26 de setembre de 2013, la mateixa representació va presentar un dossier 
amb perspectives, sol·licitant que s’annexés al document presentat 
anteriorment. 
 
Finalment, el 10 de desembre de 2013 (registre d’entrada núm. 2013030990), 
el promotor i concessionari, presentà a l’Ajuntament un segon document 
anomenat Estudi de Detall de l’atorgament de la concessió administrativa per 
l’explotació de tres superfícies al Trajo del Garbí del Port de Vilanova i la Geltrú 
publicat al DOGC núm. 6275 de data 17.12.2012, redactat per l’arquitecta 
Gemma Muñoz Soria, i en sol·licità la seva tramitació. 
 
III.- L’àmbit de la proposta es correspon a la zona d’activitats turístiques (clau 
m) del PE del Port. 
 
El document presentat a tràmit conté la documentació suficient en relació als 
seus objectius i en compliment de les determinacions del planejament. En 
concret, la proposta ve acompanyada de l’estudi paisatgístic que determina 
l’article 7.4 de la normativa del PE del Port. 
 
La proposta ordena el sòl i l’edificació dins de la zona d’activitats turístiques 
(clau m) del Trajo del Garbí del Port, de 10.500 m2 de superfície total 
aproximada. 
 



 
 

Els usos privats són recreatiu, restauració i comercial i ocupen una superfície 
de sòl de concessió de 4.300 m2 amb una ocupació màxima de l’edificació de 
1.700 m2 i un total de 2.900 m2 edificables. 
 
Els espais públics urbanitzats pel promotor seran uns 6.250 m2, dels quals 
2.750 m2 són de passeig públic i 3.500 m2 són la zona d’aparcament i actes 
cívics. 
 
IV.- Consta a l’expedient l’informe de l’arquitecte municipal pel qual s’informa 
favorablement l’aprovació inicial, d’aquest Estudi de Detall presentat el 10 de 
desembre de 2013. 
 
Segons el mateix, la proposta presentada a tràmit compleix amb els paràmetres 
urbanístics determinats per l’article 28.2 de la normativa del PE del Port com 
ara edificabilitat màxima, ocupació màxima i altura reguladora màxima, així 
com els usos establerts per l’article 28.4 de l’esmentada normativa. 
 
La memòria de la proposta presentada justifica el compliment dels requisits 
d’aparcament, d’acord amb l’article 284 de les Normes Urbanístiques (NNUU) 
del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU). 
 
Fonaments de dret: 
 
1.- El document presentat a tràmit s’adopta en virtut d’allò que estableix la 
disposició transitòria onzena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que 
aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya i l’article 7.4 del Pla 
Especial del Port de Vilanova i la Geltrú, i es tramita de conformitat amb el que 
preveuen els articles 64, 65 i 66 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel 
qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística i la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya. 
 
Segons disposen els articles 21.1.j i 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les 
Bases de Règim local, i el Decret d’Alcaldia de 21 de juny de 2007, publicat al 
BOPB núm. 164 de 10 de juliol de 2007, l’òrgan competent per a l’aprovació 
inicial d’aquest instrument de planejament, que no requereix d’aprovació 
provisional, és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcalde o 
alcaldessa. 
 
2.- D’acord amb això, un cop el projecte s’hagi aprovat inicialment s’haurà de 
fer la convocatòria d’informació pública, pel termini de 20 dies, mitjançant 
edictes que s’hauran de publicar en el BOPB, en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la pàgina web municipal a 
on també s’haurà de donar publicitat a aquest acord i als ulteriors que siguin 
rellevants en la tramitació de l’instrument de planejament, així com garantir la 
consulta de l’instrument de planejament per mitjans telemàtics. Facultativament 
es podrà demanar un informe previ de la Comissió territorial d’urbanisme de 



 
 

Barcelona, el qual s’entendrà emès pel transcurs del termini d’un mes des de 
l’entrada de l’exemplar del projecte complet a la dita Comissió. 
 
Un cop aprovat definitivament aquest estudi de detall caldrà tramitar en el 
termini de 10 dies un exemplar d’aquest i una còpia de l’expedient 
administratiu, ambdós complets, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, i s’haurà de publicar aquest acord en el BOPB -juntament amb la 
normativa de l’instrument de planejament- en la pàgina web municipal, i 
notificar-lo individualment a les persones interessades. També caldrà garantir la 
consulta de l’instrument de planejament per mitjans telemàtics. 
 
Segons disposen els articles 22.2.c i 47.1 de la Llei 7/1985 reguladora de les 
Bases de Règim local, l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva d’aquest 
instrument de planejament és el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable de la 
majoria simple dels membres presents per a la seva adopció. 
 
3.- Atès l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en 
matèria d’avocació de competències per part de l’òrgan delegant. 
 
4.- Vist el document presentat a tràmit, així com els informes tècnic i jurídic 
emesos al respecte i incorporats a l’expedient, i de conformitat amb la 
disposició transitòria onzena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, que remet als articles 64,65 66 del 
DL 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents 
a Catalunya en matèria urbanística. 
 
Per tot això RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’Estudi de Detall de l’atorgament de la concessió 
administrativa per a l’explotació de tres superfícies al Trajo de Garbí del Port de 
Vilanova i la Geltrú, i presentat a l’Ajuntament el 10 de desembre de 2013, de 
conformitat amb els informes tècnic i jurídic favorables, incorporats a 
l’expedient. 
 
Aquesta aprovació s’efectua fent ús i exercici de la facultat d’avocació prevista 
a l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en relació a 
la competència sobre aquesta matèria delegada a la Junta de Govern Local 
segons Decret d’Alcaldia de data 21 de juny de 2007. 
 
SEGON. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de més 
divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament, i 
sotmetre’l a informació pública pel termini de VINT (20) DIES, dins dels quals 
es podrà examinar l’expedient i presentar les al·legacions que es creguin 
pertinents. 



 
 

 
A aquests efectes, l’expedient estarà a disposició de les persones interessades 
a la regidoria d’Urbanisme, Obres i Habitatge, carrer de Josep Llanza, núm. 1-
7, primera planta, de dilluns a divendres de 9:30 a 14:00 hores. 
 
TERCER. Donar compte del present Decret a la propera sessió de la Junta de 
Govern Local que es celebri, als efectes, si s’escau, de la seva aprovació. 
 
QUART. Notificar aquest acord al promotor amb expressió dels recursos que 
siguin escaients.” 

 
9. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. SOL·LICITUD PRESENTADA 

PER A MODIFICAR EL PROJECTE 937/2011 DE REFORMA DE 
LA RECONVERSIÓ D’UN HABITATGE EXISTENT EN DOS, 
SITUATS AL CARRER DELS CAPUTXINS, NÚM. 33, 4T-1A I 4T-
2A. (930/2013 // 937/2011) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per a fer 
obres de modificació del projecte de reforma per a la reconversió d'un habitatge 
existent en dos habitatges, situats al carrer dels Caputxins, núm. 33, 4t-1a. i 4t. 
2a., consistent en modificar la distribució de l’habitatge 4t.2a. 
(Exp.000937/2011-OBR), d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables. 
 

10. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. SOL·LICITUD PRESENTADA 
PER A PRIMERA OCUPACIÓ DE L’HABITATGE 4T-1A 
CORRESPONENT A LA REFORMA DE LA QUARTA PLANTA DE 
L’EDIFICI PER A RECONVERTIR UN HABITATGE EN DOS, 
SITUAT AL CARRER DELS CAPUTXINS, NÚM. 33, 4T-1A. 
(855/2013 // 937/2011) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada de 
primera ocupació de l'habitatge 4t.1a. corresponent a la reforma de la quarta 
planta de l'edifici per a reconvertir-la en dos habitatges, al carrer dels 
Caputxins, núm. 33, 4t.1a., d’acord amb l’informe tècnic favorable i l’informe 
jurídic incorporats a l’expedient, així com de conformitat amb l’article 23.1 e) del 
Reial Decret Llei estatal 8/2011, d’1 de juliol, de Mesures de recolzament als 
deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes 
amb empreses i autònoms contretes per les entitats locals, de foment de 
l’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa 
(BOE núm. 161, de 07-07-2011). 

 
11. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. SOL·LICITUD PRESENTADA 

PER A PRIMERA OCUPACIÓ DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR 
AÏLLAT AMB PISCINA DE PS+PB+1PP, AMB LEGALITZACIÓ DE 
LES MODIFICACIONS INTRODUÏDES EN EL PROCÉS DE 



 
 

CONSTRUCCIÓ, SITUAT AL CARRER DE LURDES, NÚM. 44A. 
(1402/2008 // 1601/2006) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència per a legalitzar les 
modificacions introduïdes en el procés de construcció, consistents en canvis de 
distribució de l’habitatge, obertures de la façana, i situació i mides de la piscina, 
de l’habitatge unifamiliar aïllat, de PS+PB+1PP amb piscina de 14,90 m2, situat 
al carrer de Lurdes, núm. 44A. 
 

12. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. SOL·LICITUD PRESENTADA 
PER INSTAL·LAR UN TÚNEL DE CALIBRAT I MESURAMENT 
ACÚSTIC MARÍ AMB ZONA ADMINISTRATIVA, A LA ZONA DE 
LES OFICINES PORTUÀRIES. (EXP. ACT 399/2013). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents atorgar la llicència ambiental per 
instal·lar l’activitat de laboratori d’aplicacions bioacústiques marines amb zona 
administrativa, a la zona portuària. 
 

13. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES I ACTIVITATS APROVADES 
PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents la relació de llicències aprovades per 
decret. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per a instal·lar una canal de recollida d’aigües pluvials al 

carrer de Menéndez y Pelayo, núm. 48. (839/2013) 
 
2. Sol·licitud presentada per a reparar terrassa comunitària per humitats a l’avinguda 

del Garraf, núm. 57. (910/2013) 
 
3. Sol·licitud presentada per a instal·lar tanca de separació amb el veí al carrer de la 

Portadora, núm. 17. (928/2013) 
 
4. Sol·licitud presentada per a restaurar balcó al carrer de Sant Antoni, núm. 12. 

(943/2013) 
 
5. Sol·licitud presentada per a sanejament i reforç de pilars dels locals de l’edifici de 

la rambla de l’Exposició, núm. 45-47. (947/2013) 
 
6. Sol·licitud presentada per a arranjar la façana al carrer de Ferrer i Vidal, núm. 4. 

(948/2013) 
 
7. Sol·licitud presentada per a rehabilitar dos portals de la planta baixa al carrer de 

Sant Joan, núm. 18. (953/2013) 
 



 
 

8. Sol·licitud presentada per a reparar i pintar façana posterior al carrer del Gas, núm. 
11-13. (954/2013) 

 
9. Sol·licitud presentada per a reparar les columnes del porxo de l’edifici al carrer de 

l’Havana, núm. 14. (959/2013) 
 
10. Sol·licitud presentada per a rehabilitar la façana al carrer del Doctor Fleming, núm. 

66.  (969/2013) 
 
11. Sol·licitud presentada per a rehabilitar façana i patis interiors al carrer de Joan 

Maragall, núm. 22. (1/2014) 
  
12. Sol·licitud presentada per a obrir rasa d’1 m per a connexió de servei de gas al 

carrer del Riu Tajo, núm. 12B. (831/2013) 
 
13. Sol·licitud presentada per a obrir rasa de 16 m per a connexió de servei de gas al 

carrer del Riu Guadalquivir, núm. 56. (955/2013) 
 
14. Sol·licitud presentada per a obrir rasa d’1 m per a connexió de servei de gas al 

carrer de l’Aigua, núm. 73. (972/2013) 
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per a instal·lar tendal a la façana de local comercial situat a 

la rambla Principal, núm. 88. (933/2013) 
 
2. Sol·licitud presentada per a instal·lar rètol a façana de local situat a la rambla de 

Salvador Sama, núm. 83. (942/2013) 
 
3. Sol·licitud presentada per a canviar decoració de local destinat a bar restaurant al 

passeig del Carme, núm. 12. (958/2013) 
 
4. Sol·licitud presentada per a reformar zona de canviadors de les aules 2 i 3 de la llar 

d’infants, al carrer de Canigó, núm. 6-8. (963/2013) 
 
14. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 

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

 
S’aprova per unanimitat dels assistents la relació de sol·licituds d’obres i 
activitats autoritzades pel procediment de comunicació prèvia. 
 
OBRES   
 
Obres menors 
 
1.  Comunicació presentada per canviar sanitaris i pintar local al carrer Sant 

Gervasi, 76 (936/2013) 
 



 
 

2. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa  al carrer de 
Josep Coroleu, núm. 89, 4t. 1a. (944/2013) 

 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
  
1. Comunicació presentada per a instal·lar una oficina gestora d’assegurances i 

finques a la rambla de Josep Tomàs Ventosa, núm. 13. (exp. act 1/2014). 
 
2. Comunicació presentada per a instal·lar una botiga de venda de roba i 

complements al carrer de Conxita Soler, núm. 13-17, (exp. act 2/2014). 
 
3. Comunicació presentada per a instal·lar una oficina d’empresa d’importació i 

expedició de begudes a l’av. de La Collada, núm. 29 A. (exp. act 463/2013). 
 
4. Comunicació presentada per a instal·lar una oficina de serveis financers i 

comptables al carrer de l’Aigua, núm.  162, bxs. local. (exp. act 458/2013). 
 
5. Comunicació presentada per a instal·lar una gestoria a la plaça de Soler i 

Carbonell, núm. 28, planta 2ª local 7.  (exp. act 453/2013). 
 
6. Comunicació presentada per a instal·lar una perruqueria i estètica al carrer de la 

Llibertat, núm. 7, bxs. (exp. act 448/2013). 
 
7. Comunicació presentada per a instal·lar una perruqueria al carrer d’Olèrdola, 

núm. 37, bxs. (exp. act 454/2013). 
 
8. Comunicació presentada per a instal·lar una botiga de venda de fruites i verdures 

al carrer de Sant Joan núm. 12, bxs. (exp. act 451/2013). 
 
9. Comunicació presentada per a instal·lar una perruqueria al carrer de Sant 

Gregori, núm. 10, bxs. (exp. act 388/2013) 
 
10. Comunicació presentada per a ampliar l’activitat de botiga de Roba i 

Complements entre amb centre de Tatuatges al carrer de El Greco, núm. 23. 
(exp. Act 386/2013) 

 
11. Comunicació presentada per a instal·lar un centre d’estètica a la plaça de Soler i 

Carbonell, núm. 24, bxs. 1. (exp. Act 357/2013). 
 
12. Comunicació presentada per a instal·lar una botiga de venda de bijuteria i 

complements al carrer dels Caputxins, núm. 36 bxs. (exp. Act 446/2013). 
 
13. Comunicació presentada per a instal·lar una joieria al carrer de Sant Sebastià, 

núm. 23. (exp. Act 432/2013) 
 
14. Comunicació presentada per a instal·lar una botiga de venda de roba i 

complements al carrer dels Caputxins, núm. 33, bxs. (exp. Act 434/2013). 
 



 
 

15. Comunicació presentada per instal·lar una venda de maquinària com a local 
compartit al carrer de la Torre d’Enveja, núm. 27 esq. (exp. Act  445/2013). 

 
16. Comunicació presentada per instal·lar una oficina comercial com a local compartit 

al carrer de la Torre d’Enveja, núm. 27, bxs. esq. (exp. Act 444/2013). 
 
17. Comunicació presentada per instal·lar una drogueria i productes de neteja 

ecològics al carrer de l’Havana, núm. 16, bxs. 5. (exp. Act 423/2013). 
 
18. Comunicació presentada per instal·lar una botiga de venda de roba i 

complements al carrer de Sant Sebastià, núm. 28, bxs. (exp. Act 433/2013). 
 
19. Comunicació presentada per instal·lar una perruqueria a l’av. de Francesc Macià, 

núm. 159, bxs. (exp. Act 422/2013). 
 
REPAR 
 
1. Comunicació presentada per instal·lar un bar (venda de pa amb degustació) a la 

plaça dels Cotxes, núm. 6. (exp. Act 367/2013). 
 
2. Comunicació presentada per ampliar l’activitat de bar musical amb 12 activitats 

extraordinàries per a menors de 14 a 17 anys , a la Rambla de Salvador Sama, 
núm. 102. (exp. Act 447/2013). 

 
3. Comunicació presentada per instal·lar un bar a la rambla de Salvador Samà, 

núm. 11, bxs. 1a. (exp. Act 230/2013) 
 
4. Comunicació presentada per canvi de nom de l’activitat de bar-restaurant de la 

plaça de Catalunya, núm. 15 bxs. 1a. (exp. Act 4/2014).  
 
 
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.  
 
 


