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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DEL DIA  
30 DE JUNY DE 2015 

 

Acta núm. 24 

 

ASSISTENTS: 
 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 

JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
TERESA LLORENS CARBONELL 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ 
     
 
SECRETARI ACCTAL. 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió el Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN, la Sra. 
BLANCA ALBÀ PUJOL, i 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: 

 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL.  

 
1.  FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 23 DE JUNY DE 2015. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’acta de la sessió ordinària de dia 23 
de juny de 2015. 
 

2. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR LA RESOLUCIÓ DE 
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL, FORMULAT PER LA SENYORA AMB DNI 
77277084-M, PER LA CAIGUDA SOFERTA A L’AV. DE 



 
 

2 

FRANCESC MACIÀ, NÚM. 100, PEL MAL ESTAT DE LA VORERA, 
EL 29/01/2014.   

 
S’aprova per unanimitat dels assistents declarar la procedència de la 
indemnització parcial a favor de la senyora amb DNI 77.277.084-M , en la 
quantitat de SET MIL CENT NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS 
CÈNTIMS (7.197,92€) pels danys soferts, els quals aniran a càrrec de la 
partida 53.1530.22604 “Indemnitzacions i sinistres a la via pública” d’aquest 
Ajuntament. 
 

3. ESTADÍSTICA. APROVACIÓ  DE LA RELACIÓ DE MESES I 
LOCALS ELECTORALS CORRESPONENTS A CADA SECCIÓ 
ELECTORAL, PER LES PROPERES ELECCIONS AL 
PARLAMENT DE CATALUNYA,  27 DE SETEMBRE DE 2015. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Traslladar el Col·legi electoral que pertany al districte 1 secció: 5 
mesa  única, a l’edifici de la Casa Bultó, carrer de Sant Joan, número 31. 
 
SEGON. Aprovar els límits de les seccions Electorals, els seus locals i les 
meses corresponents als col·legis electorals per a les properes eleccions 
municipals 2015 que tot seguit es relacionen: 
     

 
Districte Secció Mesa Lletres Local electoral Adreça local electoral  
1 1 A A  - K     Institut Manuel de Cabanyes Av. Francesc Macià, 110 
1 1 B L  -  Z Institut Manuel de Cabanyes  Av. Francesc Macià, 110 
1 2 U A  - Z     Escola Pompeu Fabra Rbla. Salvador Samà, 66 
1 3 A A  - K     Escola Pompeu Fabra Rbla. Salvador Samà, 66 
1 3 B L  -  Z Escola Pompeu Fabra Rbla. Salvador Samà, 66 
Districte Secció Mesa Lletres Local electoral Adreça local electoral  
1 4 U A  - Z     Biblioteca Joan Oliva               Pl. Vila, 13 
1 5 U A  - Z     Casa Bultó (antics Jutjats) Carrer Sant Joan , 31 
1 6 A A  - K     IMET (antic CFO La Paperera) Carrer Unió, 81 
1 6 B L  -  Z IMET (antic CFO La Paperera) Carrer Unió, 81 
1 7 A A  - K     Centre Cívic La Geltrú Pl. Associació d'Alumnes Obrers, 1 
1 7 B L  -  Z Centre Cívic La Geltrú Pl. Associació d'Alumnes Obrers, 1 
1 8 A A  - K     IMET (antic CFO La Paperera) Carrer Unió, 81 
1 8 B L  -  Z IMET (antic CFO La Paperera) Carrer Unió, 81 
1 9 A A  - K     Escola L’Aragai Carrer Doctor Zamenhof, 20 
1 9 B L  -  Z Escola L’Aragai Carrer Doctor Zamenhof, 20 
1 10 A A  -  K     Escola Pompeu Fabra Rbla. Salvador Samà, 66 
1 10 B L   - Z  -      Escola Pompeu Fabra Rbla. Salvador Samà, 66 
1 11 A A  -  K     Escola L’Aragai Carrer Doctor Zamenhof, 20 
1 11 B L   - Z  -      Escola L’Aragai Carrer Doctor Zamenhof, 20 
 
Districte Secció Mesa Lletres Local electoral Adreça local electoral  

2 1 A A  -  F    
Local Social Confraria de 
Pescadors  ( Sala Pòsit ) Carrer Magatzems Nous, 17 

2 1 B G -   O 
Local Social Confraria de 
Pescadors  ( Sala Pòsit ) Carrer Magatzems Nous, 17 

2 1 C P -   Z 
Local Social Confraria de 
Pescadors  ( Sala Pòsit ) Carrer Magatzems Nous, 17 



 
 

3 

2 2 A A  - K     Casal d’Avis Can Pahissa Rbla. de la Pau, 44 
2 2 B L  -  Z Casal d’Avis Can Pahissa Rbla. de la Pau, 44 
2 3 U A  - Z     IMET ( antic CFO La Paperera)  Carrer Unió, 81 
2 4 A A  - K     Casa del Mar Pg. Marítim, 63 
2 4 B L  -  Z Casa del Mar Pg. Marítim, 63 
2 5 U A -  Z Escola L’Arjau Carrer Àncora, 28 
2 6 A A  - K     Escola Canigó Canigó, 4 
2 6 B L -  Z     Escola Canigó Canigó, 4 
2 7 A A  - K     Escola L’Arjau Carrer Àncora, 28 
2 7 B L  -  Z Escola L’Arjau Carrer Àncora, 28 
 
Districte Secció Mesa Lletres Local electoral Adreça local electoral  
3 1 U A  - Z     Casa Bultó (Antics Jutjats ) Carrer de Sant Joan 31 
3 2 U A  - Z     Centre Cívic La Geltrú Pl. Associació d'Alumnes Obrers,1 

3 3 U A  - Z     
Escola i Conservatori  de Música 
Mestre Montserrat Carrer Escorxador, 4 

3 4 A A  - K     Escola Ginesta  Av. Vilafranca del Penedès, 1 
3 4 B L  -  Z Escola Ginesta  Av. Vilafranca del Penedès, 1 
3 5 U A  - Z     Centre Cívic Tacó  Av. Vilafranca Penedès, 26 
 
Districte Secció Mesa Lletres Local electoral Adreça local electoral  
4 1 U A  - Z     Casa Bultó (antics Jutjats) Carrer de Sant Joan 31 
4 2 U A  - Z     Casa Bultó (antics Jutjats) Carrer de Sant Joan 31 

4 3 U A  - Z     
Escola i Conservatori de Música 
Mestre Montserrat Carrer Escorxador,4 

4 4 A A  - K     Orfeó Vilanoví Carrer de la Església, 14 
4 4 B L  -  Z Orfeó Vilanoví Carrer de la Església, 14 

4 5 A A  - K     
La Baldufa Espai Municipal per a la 
Infància  Carrer Pare Garí, 1 

4 5 B L  -  Z 
La Baldufa Espai Municipal per a la 
Infància Carrer Pare Garí, 1 

4 6 A A  - K     Centre Cívic Sant Joan Carrer  Josep Coroleu, 68 
4 6 B L  -  Z Centre Cívic Sant Joan Carrer  Josep Coroleu, 68 
4 7 A A  - F     Centre Cívic La Collada-Sis Camins  Carrer Turbina, 19 
4 7 B G -  O Centre Cívic La Collada-Sis Camins Carrer Turbina, 19 
4 7 C P  -  Z Centre Cívic La Collada-Sis Camins  Carrer Turbina, 19 
4 8 U A  - Z     Centre Cívic Sant Joan Carrer de Josep Coroleu, 68 
4 9 U A  - Z     Institut Manuel de Cabanyes      Av. Francesc Macià, 110  
4 10 A A  - K     Escola L’Aragai Carrer Doctor Zamenhof, 20 
4 10 B L  -  Z Escola L’Aragai Carrer Doctor Zamenhof, 20 

4 11 A A  - K     
La Baldufa Espai Municipal per a la 
Infància Carrer Pare Garí, 1 

4 11 B L  -  Z 
La Baldufa Espai Municipal per a la 
Infància Carrer Pare Garí, 1 

4 12 A A  - K     
Institut Francesc Xavier Lluch i 
Rafecas Carrer Doctor Zamenhof, 30 

4 12 B L  - Z     
Institut Francesc Xavier Lluch i 
Rafecas Carrer Doctor Zamenhof, 30 

4 13 U A  - Z     Centre Cívic Molí de Vent Carrer de l'Aigua, 203 
4 14 A A  - K    Escola Cossetània Carrer Doctor Zamenhof, 55 
4 14 B L  -  Z Escola Cossetània Carrer Doctor Zamenhof,55 

4 15 A A  - K     
La Baldufa Espai Municipal per a la 
Infància  Carrer Pare Garí, 1 

4 15 B L  -  Z 
La Baldufa Espai Municipal per a la 
Infància Carrer Pare Garí, 1 

4 16 U A  -  Z Escola Cossetània Carrer Doctor Zamenhof,55 
 

 
TERCER. Comunicar a la Delegació de l’Oficina del Cens Electoral el llistat 
dels districtes, seccions meses i locals electorals proposats per aquest 
ajuntament.” 
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POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

4. ESPORTS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, I EL CLUB DE 
MAR VILANOVA I LA GELTRÚ, PER A LA CESSIÓ D’US DE DOS 
MÒDULS DE VESTIDORS I UN DE SERVEIS HIGIÈNICS 
INSTAL·LATS A RIBES ROGES. 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 

“PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el 
Club de Mar Vilanova i la Geltrú, segons els pactes que s’estableixen en el 
conveni que s’adjunta. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa o regidora en qui aquesta delegui per a la 
signatura de tota la documentació que sigui necessària per a la formalització 
del present acord.   
 
TERCER. Ratificar el present acord pel Ple municipal, condicionant la seva 
executivitat a l’aprovació per part del òrgan competent i d’acord amb el 
procediment legalment previst.” 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 

 
5. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER LA 

SRA. AMB NIF 77 267 003-K, PER A ENDERROCAR EDIFICI 
PLURIFAMILIAR DE PB+3PP, SITUAT A LA PLAÇA DE SOLER I 
GUSTEMS, NÚM. 4 BAIXOS, 1A. (337/2015-OBR) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència d’obres sol·licitada 
per la Sra. amb DNI 77267003-K, per a  enderrocar edifici plurifamiliar de 
PB+3PP, a la plaça de Soler i Gustems,  núm. 4, bxs. 01, (Exp.000337/2015-
OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i 
jurídic favorables. 
 

6. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PEL SR. 
AMB NIF 37 891 829-L, PER A LEGALITZAR UNA PART DE 
L’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP, AMB 
GARATGE SITUAT AL CARRER DE L’AIXADA, NÚM. 1. 
(164/2015-OBR) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència d’obres sol·licitada 
pel Sr. amb NIF: 37891829-L, per a legalitzar en part l’habitatge unifamiliar 
aïllat de PB+1PP amb garatge, situat al carrer de l’Aixada, núm. 1, en concret 
la part de la planta baixa i la planta pis que consta en el projecte de 
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reparcel·lació de la parcel·la resultant A10200, d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

7. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER 
SITBACK PRODUCCIONS, SL, PER A L’ACTIVITAT 
RECREATIVA EXTRAORDINÀRIA DEL FESTIVAL VIDA 1015, 
ELS DIES 2, 3, 4 I 5 DE JULIOL, A LA MASIA CABANYES. 
(193/2015-ACT) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Concedir llicència municipal per al desenvolupament d’espectacles 
públics i activitats recreatives de caràcter esporàdic i extraordinari, a la 
SITBACK PRODUCCIONS, SL, per a la celebració del VIDA FESTIVAL 2015, 
espectacle musical, a la zona exterior de la Masia Cabanyes d’aquest municipi, 
com esdeveniments dins la programació d’actes culturals, recreatius i d’oci 
corresponent a aquest període estiuenc, de conformitat amb els articles 108 a 
117 del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 
112/2010, de 31 d’agost) i restant normativa aplicable, amb el següent detall: 
 
- Lloc de realització: zona exterior de la Masia Cabanyes 
- Dates: 3 i 4 de juliol de 2015 
- Horari: de 17h. a les 5 hores la música i fins les 6 hores tancament del recinte 
- Aforament limitat a: 10000 persones 
 
SEGON. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa 
la seva  realització, com a mesures a adoptar en l’espai a la zona exterior de la 
Masia en Cabanyes per l’entitat organitzadora del Vida Festival, d’acord amb 
els informes esmentats a la part expositiva del present acord i incorporats a 
l’expedient, així com les condicions establertes en el pla d’autoprotecció 
elaborat per a aquests concert. 
 
TERCER. Condicionar la llicència atorgada a la disposició i presentació de la 
documentació següent: 
 
- Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els 

requisits establerts pel decret 112/2010. 
- Declaració responsable sanitària de cada un dels estands destinats a 

alimentació. 
- Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 

d’acord amb la documentació presentada i que compleixen amb la 
normativa que li són d’aplicació. 

- Certificat d’instal·lació i funcionament dels limitadors per una EPCA, que 
acrediti el compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 

- Cal disposar del Pla d’autoprotecció validat i penjat a la plataforma Hermes. 
- Certificat emès per tècnic competent o empresa instal·ladora de l’estabilitat i 

la solidesa dels escenaris. 
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- Disposar de l’acta favorable emès per una EAC referent a la instal·lació 
elèctrica. 

- Acreditar el nombre de controladors i vigilants disponibles. 
- Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010. 
- Presentar abans l’inici de l’activitat un certificat signat pel titular que acrediti 

l’aforament màxim de l’espai en 9.999 persones. 
 
QUART. Notificar aquest acord a STIBACK PRODUCCIONS, SL, amb 
indicació dels recursos que són escaient.” 

 
8. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL.LICITADA PER 

SITBACK PRODUCCIONS, SL, PER A L’ACTIVITAT 
RECREATIVA EXTRAORDINÀRIA DEL FESTIVAL VIDA 2015, 
ELS DIES 2, 3, 4 I 5 DE JULIOL, A LA PUJADA DE SANT 
CRISTÒFOL, NÚM. 10-12. (195/2015-ACT) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Concedir llicència municipal per al desenvolupament d’espectacles 
públics i activitats recreatives de caràcter esporàdic i extraordinari, a la 
SITBACK PRODUCCIONS, SL, per a la celebració del VIDA FESTIVAL 2015, 
espectacle musical, el dia 2 de juliol de 2015, a la pujada del Far de Sant 
Cristòfol, núm. 10-12, d’aquest municipi, com un dels esdeveniments dins la 
programació d’actes culturals, recreatius i d’oci corresponent esdeveniments 
dins la programació d’actes culturals, recreatius i d’oci corresponent a aquest 
període estiuenc, de conformitat amb els articles 108 a 117 del Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010, de 31 d’agost) i 
restant normativa aplicable, amb el següent detall: 
 
- Lloc de realització: Moli de Mar, pujada del Far de Sant Cristòfol, núm. 10-12. 
- Dates: 2 de juliol de 2015 
- Horari: de 19h. a les 1 h. 
- Aforament limitat a: <1.000 persones 
 
SEGON. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa 
la seva realització, com a mesures a adoptar en l’espai Moli de Mar per l’entitat 
organitzadora del Vida Festival, d’acord amb els informes esmentats a la part 
expositiva del present acord i incorporats a l’expedient, així com les condicions 
establertes en el pla d’autoprotecció elaborat per a aquest concert. 
 
TERCER. Condicionar la llicència atorgada a la disposició i presentació de la 
documentació següent: 
 

• Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els 
requisits establerts pel decret 112/2010. 
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• Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 
d’acord amb la documentació presentada i que compleixen amb la normativa 
que li són d’aplicació. 
• Certificat d’instal·lació i funcionament dels limitadors per una EPCA, que 
acrediti el compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
• Cal disposar del Pla d’autoprotecció validat i penjat a la plataforma Hermes. 
• Certificat emès per tècnic competent o empresa instal·ladora de l’estabilitat i 
la solidesa dels escenaris. 
• Disposar de l’acta favorable emès per una EAC referent a la instal·lació 
elèctrica. 
• Acreditar el nombre de controladors i vigilants disponibles. 
• Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010. 
• Presentació, abans de l’inici de l’activitat, del certificat signat pel titular 
d’activitat acreditant l’aforament màxim de l’espai en 999 persones. 
 
QUART. Notificar aquest acord a STIBACK PRODUCCIONS, SL, amb 
indicació dels recursos que són escaient.” 

 
9. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL.LICITADA PER 

SITBACK PRODUCCIONS, SL, PER A L’ACAMPADA DEL 
FESTIVAL VIDA 2015, ELS DIES 2, 3, 4 I 5 DE JULIOL, A LA 
RAMBLA DE SANT JORDI (COMPLEX MUNICIPAL DE FUTBOL). 
(194/2015-ACT) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Concedir llicència municipal a SITBACK PRODUCCIONS, SL, per a 
l’acampada relacionada amb el Vida Festival, els dies 2, 3, 4 i 5 de juliol, com a 
complement de l’activitat d’espectacle públic, esporàdic i extraordinari, del 
VIDA FESTIVAL 2015, al complex del Camp de Futbol, rambla de Sant Jordi, 
d’aquest municipi, com un dels esdeveniments dins la programació d’actes 
culturals, recreatius i d’oci corresponent a aquest període estiuenc, de 
conformitat amb els articles 108 a 117 del Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives (Decret 112/2010, de 31 d’agost) i restant normativa 
aplicable, amb el següent detall: 
 
- Lloc de realització: Rbla. de Sant Jordi (complex del camp de futbol) 
- Dates: 2, 3, 4 i 5 de juliol 
- Aforament limitat a: < 500 persones 
 
SEGON. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa 
la seva realització, com a mesures a adoptar en l’espai del complex del camp 
de futbol, rambla de Sant Jordi, per l’entitat organitzadora del Vida Festival, 
d’acord amb els informes esmentats a la part expositiva del present acord i 
incorporats a l’expedient. 
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TERCER. Condicionar la llicència atorgada a la disposició i presentació de la 
documentació següent: 
 
• Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els 

requisits establerts pel decret 112/2010. 
• Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 

d’acord amb la documentació presentada i que compleixen amb la normativa 
que li són d’aplicació. 

• Certificat d’instal·lació i funcionament dels limitadors per una EPCA, que 
acrediti el compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 

• Cal disposar del Pla de seguretat i emergències. 
• Certificat emès per tècnic competent o empresa instal·ladora de l’estabilitat i 

la solidesa dels escenaris. 
• Disposar de l’acta favorable emès per una EAC referent a la instal·lació 

elèctrica. 
• Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010. 
• Declaració responsable del titular de l’activitat que acrediti que no se 

superarà l’aforament de 500 persones. 
• Informe favorable del Pla d’ Emergències de l’espai de l’acampada. 
 
QUART. Notificar aquest acord a STIBACK PRODUCCIONS, SL, amb 
indicació dels recursos que són escaients.” 
 

10. URBANISME. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ 
D’ALCALDIA. 

 
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret.  
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per CONSORCI SANITARI DEL GARRAF, per a reparar i 

pintar la façana de l’edifici antic de l’hospital al carrer de Sant Josep, núm.  21-23. 
(413/2015) 

 
2. Sol·licitud presentada per a reobrir porta d’accés al terrat al carrer d’Olesa de 

Bonesvalls, núm. 5-7, 2n. 4a. (447/2015) 
 
3. Sol·licitud presentada per a retirar cel ras de canyís i guix deteriorat per humitats, 

netejar pati, picar i arrebossar parets, fer planxa de formigó i pintar pati al carrer de 
Sant Onofre, núm. 57. (451/2015) 

 
4. Sol·licitud presentada per a reformar la terrassa a l’edifici situat a l’avinguda de 

Cubelles, núm. 14. (453/2015) 
 
5. Sol·licitud presentada per INSTAL·LACIONS RAGAS, SL, per a legalitzar 

instal·lació interior de gas al carrer de la Muralla, núm. 31. (472/2015) 
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6. Sol·licitud presentada per INSTAL·LACIONS RAGÀS, per a fer instal·lació interior 
de gas al carrer de la Creu del Garí, núm. 23. (485/2015) 

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

façana i patis interiors al carrer de Joan Maragall, núm. 22. (496/2015) 
 
8. Sol·licitud presentada per a legalitzar la instal·lació de caldera de biomassa i 

plaques solars de suport, al carrer de Bailén, núm. 58. (513/2015) 
 
9. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 5 m per a 

connexió de servei de gas al carrer de la Muralla, núm. 31. (465/2015) 
 
10. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 5 m per a 

connexió de servei de gas al carrer de la Creu del Garí, núm. 23. (473/2015) 
 
11. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 5 m per a 

canviar vàlvula de la xarxa de gas natural, a l’avinguda de Víctor Balaguer, núm. 1. 
(490/2015) 

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

rasa de  5 m per a reparar xarxa subterrània d’alta tensió, a la plaça de la Terrera. 
(476/2015) 

 
13. Sol·licitud presentada per a pintar la façana al carrer del Campanar, núm. 4. 

(254/2015) 
 
14. Sol·licitud presentada per a sanejar i pintar façana al carrer del Fanaler, núm. 3. 

(360/2015) 
 
15. Sol·licitud presentada per a enderrocar cambra frigorífica i pavimentar local sense 

ús comercial al carrer de Josep Coroleu, núm. 12, bxs. 4a. (370/2015) 
 
16. Sol·licitud presentada per a rehabilitar balcó al passeig del Carme, núm. 40, 1r.1a. 

(374/2015) 
 
17. Sol·licitud presentada per a fer rebaix de vorada per a gual a l’avinguda de la Torre 

del Vallès, núm. 128. (429/2015) 
 
18. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar jardinera 

de la façana i terrat comunitari al carrer de Marcel·lina Jacas, núm. 13. (432/2015) 
 
19. Sol·licitud presentada per a enderrocar part no estructural separadora de dues 

terrasses al carrer del Rei Pere el Cerimoniós, núm.  67, Esc. I 1r.1a. (446/2015) 
 
20. Sol·licitud presentada per a reparar balcons de la façana i pintar al carrer de 

l’Estany, núm.  20. (467/2015) 
 
21. Sol·licitud presentada per a rehabilitar la façana al carrer de l’Aigua, núm. 58. 

(492/2015) 
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22. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar 
terrassa de l’àtic a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 10. (545/2015) 

 
23. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a fer reparació 

puntual de l’estructura de l’edifici al carrer del Palmerar, núm.  5. (547/2015) 
 
24. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar 

façana al carrer de Bailén, núm. 35. (555/2015) 
 
25. Sol·licitud presentada per a reparar cantell del forjat del balcó del 2n. Pis, al carrer 

de Canyelles, núm. 21, 2n. (307/2015) 
 
26. Sol·licitud presentada per XARXA OBERTA DE COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA 

DE CATALUNYA, per a modificar el projecte d’instal·lació de fibra òptica aprovat 
per decret al carrer del Bages. (362/2015) 

 
27. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a legalitzar 

instal·lació interior de gas al carrer del Correu, núm. 48. (84/2015) 
 
28. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 2m per a 

subministrament de gas al carrer del Correu, núm. 48. (72/2015) 
 
29. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 5 m per a 

reparar fuita a la rambla del Castell, núm. 81-83. (603/2015) 
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per AUTOBOX, SCP, per a instal·lar rètol a la façana del 

local destinat a autoescola, a l’avinguda de Cubelles, núm. 11. (444/2015) 
 
2. Sol·licitud presentada per a l’adequació de la nau per a l’activitat de neteja de 

vehicles, a la rambla dels Països Catalans, núm. 18 bxs. 21. (469/2015) 
 
3. Sol·licitud presentada per PARRÒQUIA DE SANT ANTONI ABAT, per a reformar 

la planta baixa de l’edifici de la rectoria a la plaça de l’Arxiprest Llorenç Garriga, 
núm. 1. (479/2015) 

 
Obres per adequació i instal·lacions de locals 
  
1. Sol·licitud presentada per LEDESMA GONZÁLEZ, SCP, per fer obres 

d’adequació de local per instal·lar un bar a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 
119, bxs.  (exp. obres 406/2015). 

 
2. Sol·licitud presentada per PUCHU67, SLU, per legalitzar les obres per instal·lar un 

bar-restaurant a la plaça Llarga, núm. 18, bxs. dreta. (exp. obres 487/2015). 
 

11. URBANISME. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE 
COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES 
PRESENTADES PER L’INTERESSAT.  
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Es dóna compte de la relació de comunicacions prèvies i declaracions 
responsables presentades per l’interessat. 
 
OBRES   
 
Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada per primera ocupació de la reforma de l’habitatge situat 

a la 3a. planta de l’edifici per a convertir-lo en dos habitatges en règim de 
propietat horitzontal, a l’avinguda de Cubelles, núm. 32. (417/2015 // 1006/2007) 

 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer de Canigó, núm. 10, 

5è. 3a. (436/2015) 
 
2. Comunicació presentada per a reformar el bany i la cuina al carrer de Manuel de 

Cabanyes, núm. 18, 2n.1a. (440/2015) 
 
3. Comunicació presentada per a canviar paviment de la cuina al carrer de la Torre 

d’Enveja, núm. 61, 1r. 6a. (441/2015) 
 
4. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer Bruc, núm. 21, 2n. 

(442/2015) 
 
5. Comunicació presentada per a reformar el bany i la cuina a la rambla de la Pau, 

núm. 20, 1r. (449/2015) 
 
6. Comunicació presentada per a impermeabilització puntual de la coberta i canviar 

paviments al carrer de l’Estaca, núm. 36. (455/2015) 
 
7. Comunicació presentada per a reformar el bany al passeig de les Salzes, núm. 

4. (456/2015) 
 
8. Comunicació presentada per a reformar el bany a l’av. de Francesc Macià, núm. 

127, 1r.3a. (457/2015) 
 
9. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer de Frederic Mistral, 

núm. 3, 2n.1a. (461/2015) 
 
10. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer del Forn del Vidre, 

núm. 16, 1r. 3a.(462/2015) 
 
11. Comunicació presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a fer 

tractament anti-humitat al carrer de l’Aigua, núm. 137. (468/2015) 
 
12. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer de l’Escorxador, núm. 

3. 4t.1a. (471/2015) 
 
13. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer de la Fassina, núm. 8, 

1r. 2a. (477/2015) 
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14. Comunicació presentada per a reformar el bany a la rambla del Castell, núm. 1-

5, 2n.1a. (481/2015) 
 
15. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer de Francesc Ivern, 

núm. 6,  B  2n. 2a. (484/2015) 
 
16. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer de Josep Coroleu, 

núm. 48, C 4t.1a. (491/2015) 
 
17. Comunicació presentada per MANCOMUNITAT GRUP AIGUACUIT 128, per a 

reparar panots a zona comunitària, al carrer de la Torre d’Enveja, núm. 29. 
(495/2015) 

 
18. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer de la Mercè, núm. 6, 3r. 

(498/2015) 
 
19. Comunicació presentada per a modificar instal·lació elèctrica al carrer dels 

Caputxins, núm. 33, 4t. 2a. (501/2015) 
 
20. Comunicació presentada per a reformar cuina al carrer de Girona, núm. 4,  3r. 

4a. (502/2015) 
 
21. Comunicació presentada per a reformar el bany i cuina a l’av. de Francesc 

Macià, núm. 63, 1r.1a. (503/2015) 
 
22. Comunicació presentada per a reformar el bany a l’avinguda del Garraf, núm. 39, 

bxs. (504/2015) 
 
23. Comunicació presentada per a reformar instal·lacions al carrer de Lleida, núm. 

12, bx.1a. (505/2015) 
 
24. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer de la Providència, núm. 

64, àtic. (506/2015) 
 
25. Comunicació presentada per a canviar paviment de la planta baixa de l’habitatge 

al carrer Balears, núm. 21, 3r. 1a.(508/2015) 
 
26. Comunicació presentada per a reformar la cuina al carrer del Doctor Fleming, 

núm.  50, 3r. 2a. (509/2015) 
 
27. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer del Codonyat, núm.  

18, 1r.1a. (510/2015) 
 
28. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer dels Picapedrers, núm. 

37B. (511/2015) 
 
29. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer de Santa Gertrudis, 

núm. 19. (512/2015) 
 



 
 

13 

30. Comunicació presentada per a reformar el bany  a l’avinguda de Francesc 
Macià, núm. 61, 6è. 4a. (514/2015) 

 
31. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer del Greco, núm. 4, 3r. 

2a. (515/2015) 
 
32. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer d’Aragó, núm. 15, 2n. 

2a. (516/2015) 
 
33. Comunicació presentada per a enrajolar el vestíbul al carrer de Lepant, núm.  26. 

(519/2015) 
 
34. Comunicació presentada per a reformar el bany i cuina al carrer de Josep 

Mascaró, núm. 8. (520/2015) 
 
35. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer de Menéndez y Pelayo, 

núm. 66, 2n.1a. (531/2015) 
 
36. Comunicació presentada per a reformar el bany i cuina al carrer de Girona, núm. 

1, 1r.1a. (532/2015) 
 
37. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer de Josep Coroleu, 

núm. 99, 2n.1a. (533/2015) 
 
38. Comunicació presentada per a reformar el bany i cuina al carrer de la 

Restauració, núm.  15B. (534/2015) 
 
39. Comunicació presentada per REGRA VILANOVA, SL, per a reformar el bany i 

cuina al carrer de Sant Joan, núm. 39, 3r. (537/2015) 
 
40. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer de Santa Maria, núm. 

6. (538/2015) 
 
41. Comunicació presentada per a reformar el bany a la rambla de Josep Antoni 

Vidal, núm. 6,  3r.1a. (539/2015) 
 
42. Comunicació presentada per a reformar bany al carrer del Correu, núm. 11, 1r. 

(559/2015) 
 
43. Comunicació presentada per a retirar cuina per convertir-lo en despatx al carrer 

del Teatre, núm. 2,  1r. 2a. (460/2015) 
 
44. Comunicació presentada per canviar paviment i instal·lació de cuina a l’avinguda 

del Garraf, núm. 21, 1r.1a. (430/2015) 
 
45. Comunicació presentada per PIZZERIAS IL FORNO, SL, per a fer 

impermeabilització puntual  a la zona de l’aire condicionat al carrer de la 
Llibertat, núm. 11. (507/2015) 

 
46. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer 

d’Alexandre de Cabanyes, núm. 2, 3. 2a. (526/2015) 
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47. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer de 

Mas Palau,  núm.  17. (530/2015) 
 
48. Comunicació presentada per ALBAPA CATALUNYA, SL, per a reformar cuina al 

carrer de Cristòfol Raventós, núm. 4, 3r. (540/2015) 
 
49. Comunicació presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a pintar terrat 

amb pintura impermeabilitzant al carrer de Joan d’Austria, núm. 15. (541/2015) 
 
50. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer de 

Menéndez y Pelayo, núm. 46, 4t.1a. (543/2015) 
 
51. Comunicació presentada per a canviar rajoles de safareig al carrer del Forn del 

Vidre, núm. 16, 1r. 3a. (546/2015) 
 
52. Comunicació presentada per a reparar cuina a la plaça de la Moixiganga, núm. 

5. (548/2015) 
 
53. Comunicació presentada per a col·locar làmines de fusta a la terrassa al carrer 

d’Alexandre de Cabanyes, núm. 2, bxs. 2a. (549/2015) 
 
54. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer de la 

Cadernera, núm. 7. (562/2015) 
 
55. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa a la ronda 

Ibèrica, núm. 85, 1r.1a. (566/2015) 
 
56. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer del 

Jardí, núm. 72, 2n. 2a. (567/2015) 
 
57. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer de 

Joan Llaverias, núm. 5, 2n. 2a. (568/2015) 
 
58. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer dels 

Picapedrers, núm. 51. (570/2015) 
 
59. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer de 

Josep Pers i Ricart, núm. 14, 3r.1a. (571/2015) 
 
60. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer de 

Sant Joaquim, núm. 19. (572/2015) 
 
61. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer del 

Ravalet, núm. 9. (573/2015) 
 
62. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa a la rambla del 

Castell, núm. 94, 2n.1a. (577/2015) 
 
63. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer de 

Mallorca, núm. 19, 3r. 4a. (578/2015) 
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64. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa a la plaça 

d’Armand Cardona Torrandell, núm. 20, bxs. 2a. (579/2015) 
 
65. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa a l’avinguda del 

Garraf, núm. 28, 4t. 2a. (580/2015) 
 
66. Comunicació presentada per  reformar cuina al carrer de Lepant, núm. 34, 2n.1a. 

(575/2015) 
 
67. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al camí de la 

Masia Frederic, núm. 22-24, 2n. 3a. (521/2015) 
 
68. Comunicació presentada per a canviar banyera per dutxa a l’avinguda de 

Francesc Macià, núm. 165, 2n.1a. (522/2015) 
 
69. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer de 

Bailen, núm. 25, àtic 2a. (523/2015) 
 
70. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer de 

Doctor Fleming, núm. 2, 2n. 4a. (524/2015) 
 
71. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa a la plaça de la 

Rajanta, núm. 5, 3r. 1a. (525/2015) 
 
72. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer de 

Teodor Creus i Corominas, núm. 5-9, 3r.2a. (527/2015) 
 
73. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa a l’avinguda de 

Francesc Macià, núm. 131, 1r. 2a. (528/2015) 
 
74. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer de 

Joan Llaverias, núm. 14, 4t.1a. (529/2015) 
 
75. Comunicació presentada per a enrajolar cuina al carrer de Sant Onofre, núm. 91, 

1r.  (553/2015) 
 
76. Comunicació presentada per a canviar paviment de la cuina al carrer del Riu 

Guadalquivir, núm. 21. (554/2015) 
 
77. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer dels  

Plàtans, núm. 16. (582/2015) 
 
78. Comunicació presentada per a fer reforma de bany i cuina al carrer de 

Menéndez y Pelayo, núm. 48, 1r. 2a. (587/2015) 
 
79. Comunicació presentada per a enrajolar bany i cuina a l’avinguda del Garraf, 

núm. 61, 1r. (585/2015) 
 
80. Comunicació presentada per a canviar rajoles de la cuina al carrer del Doctor 

Flèming, núm. 41, 3r.1a. (588/2015) 
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ACTIVITATS 
 
Innòcues  
 
1. Declaració responsable presentada per instal·lar una joieria al carrer dels 

Caputxins, núm. 22, bxs. (197/15) 
 
2. Declaració responsable presentada per canviar de nom una perruqueria del 

carrer del Doctor Zamenhof, núm. 34. (187/15) 
 
3. Declaració responsable presentada per CENTRE TERAPÈUTIC MUSA, SCP, 

per instal·lar un consultori psicològic a la plaça de Soler i Carbonell, núm. 28, 3-
7. (190/15) 

 
4. Declaració responsable presentada per instal·lar una activitat de venda d’articles 

de regal a la plaça de Soler i Gustems, núm. 23, bxs. (201/15) 
 
5. Declaració responsable presentada per TUTTO DONNA ANOIA, SL, per 

instal·lar una activitat de venda de roba i complements al carrer dels Caputxins, 
núm. 33, bxs.1a. (204/15) 

 
6. Declaració responsable presentada per instal·lar una barberia al carrer del Raval 

de Santa Magdalena, núm. 36, bxs. (202/15) 
 
7. Declaració responsable presentada per SMART ROOM BARCELONA, SL, per 

instal·lar una oficina de disseny d’estands (fires) a la rambla Principal, núm. 67, 
3er. (198/15) 

 
8. Declaració responsable presentada per instal·lar una activitat de venda de roba 

infantil, al carrer de Sant Sebastià, núm. 21, bxs. (200/15-ACT) 
 
9. Declaració responsable presentada per instal·lar una activitat de venda i 

reparació de telefonia i informàtica al carrer de l’Aigua, núm. 121, bxs. 02. (exp. 
act 211/15) 

 
10. Declaració responsable presentada per instal·lar una clínica dental al carrer de la 

Providència, núm. 1B. (exp. act 212/15) 
 
11. Declaració responsable presentada per DEBOLIT SPORT, SCP, per instal·lar 

una activitat d’arranjament de roba al carrer de Joan Llaverias, núm. 13, bxs. 
(exp. act 213/15) 

 
12. Declaració responsable presentada per THE BEST TECNOLOGIA, SL, per canvi 

de nom d’una activitat de venda de venda de telefonia mòbil a la plaça de Soler i 
Carbonell, núm. 34, bxs. (exp. act 214/15) 

 
13. Declaració responsable presentada per canvi de nom d’un supermercat al carrer 

Major, núm. 24, bxs. (exp. act 218/15) 
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14. Declaració responsable presentada per PLIKUM, SL,  per instal·lar una oficina 
d’enginyeria tècnica a la rambla de l’Exposició, núm. 59-69 (Neàpolis). (exp. act 
222/15) 

 
15. Regim comunicat presentat per GRUP REFORMES VILANOVA I BARCELONA, 

SL, per instal·lar un magatzem i oficines d’una empresa de rehabilitació i 
reformes (exp. act 99/2015). 

 
16. Regim comunicat de METROPLAC GARRAF, SL,  per instal·lar un magatzem i  

oficines d’empresa d’instal·lació de pladur, a la rambla dels Països Catalans, 
núm. 18, nau 36. (exp. act 217/2015).  

 
REPAR 
 
1. Comunicació presentada per instal·lar un bar restaurant al carrer de la Masia 

d’en Notari, núm. 23, bxs.5a. (70/15) 
 
2. Comunicació presentada per instal·lar un bar restaurant al carrer de Josep 

Coroleu, núm. 43, bxs.1a. (145/15) 
 
3. Comunicació presentada per LA LLUNA DEL GARRAF, SL, per canviar de nom 

un bar al carrer de Josep Coroleu, núm. 101, bxs.2a. (205/15) 
 
4. Comunicació presentada per RED GROUP CAFE & RESTAURANT, SL, per 

instal·lar un bar-restaurant amb venda de pa a l’avinguda d’Eduard Toldrà, núm. 
22, ex A bxs. 1a. (exp. Act  166/2015). 

 
 

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. 

 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL.  
 

12. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA  NÚM. 
154/2015 RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT NÚM. 248/2014-B 
DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 14 DE 
BARCELONA. 
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Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 

14 DE BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  248/2014-B 
 
Núm. i data sentència:         154/2015 de 12 de juny de 2015 
 
Part actora  :   CARMEN MORENO PALOMO 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat                SANTIAGO SÁENZ HERNÁIZ ( Digestum Legal ) 
 
Objecte del recurs  :  Contra resolució del Regidor delegat d’Hisenda, 

Recursos Humans i Organització Interna de data 25 
de febrer de 2014 en virtut del qual es desestimava 
la petició de romandre en el lloc de treball de tècnica 
de Grau Mig de Promoció Econòmica i Turisme en 
els termes establerts per Decret de 20 de setembre 
de 2011; La recurrent en  el seu escrit de demanada 
articula com motius d’impugnació: incompetència del 
Regidor per ser matèria que correspon al Ple de la 
Corporació, omissió del tràmit d’audiència, falta de 
motivació de l’adscripció, vulneració del seu dret a la 
promoció interna i a la carrera administrativa  i 
existència d’assetjament  laboral des de la seva 
incorporació el dia 28 de juliol de 2011 finalitzada la 
seva situació de serveis especials a la Universitat 
Rovira i Virgili, el que ha afectat la seva salut i li ha 
provocat una baixa laboral per incapacitat laboral 
temporal que quantifica en 30.000 euros 
d’indemnització per danys i perjudicis i 20.000 euros 
per danys morals. 

 

Decisió  :  S’estima en part el recurs interposat, anul·lant, per 
no ser ajustada  a Dret, la resolució el Regidor 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans i Organització 
Interna de data 25 de febrer de 2014, declarant el 
dret de la recurrent a romandre en el lloc de treball 
de Tècnic/a de Grau Mig de Promoció Econòmica i 
Turisme en els termes disposats al decret de 20 de 
setembre de 2011, desestimant el recurs en quant a 
la resta. 
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Fermesa :  No és ferma, hi cap recurs de d’apel·lació, en el 

termini de quinze dies següents a la seva notificació. 

 
Acords  :  1. Que la Junta de Govern Local es doni per 

assabentada i conforme. 

2. S’acorda no interposar recurs d’apel·lació. 

 

 

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9:45 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
accidental. 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                             Josep Gomariz Meseguer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


