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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DEL DIA  
15 DE SETEMBRE DE 2015 

 

Acta núm. 32 

 

Assistents: 
  
 JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 

GLÒRIA GARCIA PRIETO 
TERESA LLORENS CARBONELL 
ARIADNA LLORENS GARCIA 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ 
     
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió el Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN, i la Sra. 
BLANCA ALBÀ PUJOL i la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) 
d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La Sra. Neus Lloveras excusa 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: 
 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 

1. FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 8 DE SETEMBRE  DE 2015. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’acta de la sessió ordinària del dia 8 de 
setembre  de 2015. 
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2. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 
DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT PEL LLETRAT RAMON NIUBÓ SIMÓ, EN 
REPRESENTACIÓ DE LA SRA. AMB DNI 38 539 754-B, PER 
LESIONS CAUSADES A LA CAIGUDA AL C. DELS LLORERS, 
NÚM. 11-13, PEL MAL ESTAT DE LA VORERA, EN DATA 
07/05/2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar la procedència de la indemnització parcial a favor de la 
senyora amb DNI: 38 539 754-B, en la quantitat de MIL SIS CENTS EUROS 
AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (1.600,28€) pels danys soferts, dels quals SET 
CENTS EUROS (700,00€) en concepte de la franquícia, aniran a càrrec de la 
partida 53.1530.22604 “Indemnitzacions i sinistres a la Via Pública” d’aquest 
Ajuntament i la resta a càrrec Zurich, asseguradora de l’Ajuntament. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada, a Zurich i als 
departaments de Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament.” 
 

3. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 
DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT PER LA LLETRADA YOLANDA VILA MORALES, EN 
REPRESENTACIÓ DEL SR. AMB DNI 43507816-G,  PELS DANYS 
OCASIONATS PER UNA PILONA DEL C. DELS CAPUTXINS AMB 
C. DE SANT JOAN, AL VEHICLE AMB MATRÍCULA 6549-HHD, 
EN DATA 06/06/2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents.  
 
“PRIMER. Declarar la procedència de l’indemnització parcial a favor del senyor 
amb DNI 43 507 816-G, en la quantitat de MIL NOU-CENTS QUARANTA-
TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (1.943,46€) pels danys 
soferts, dels quals SET-CENTS EUROS (700€) aniran a càrrec de la partida 
53.1530.22604 “Indemnitzacions i sinistres” d’aquest Ajuntament, en concepte 
de franquícia, i MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB 
QUARANTA-SIS CÈNTIMS (1.243,46€) aniran a càrrec de ZURICH com 
companyia asseguradora de l’Ajuntament. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada, als departaments de 
Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament i a la companyia asseguradora de 
l’Ajuntament.” 
 

4. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 
DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT PER LA SENYORA AMB DNI: 47 630 241-R, PER LA 
CAIGUDA A  L' AV. DEL PENEDÈS, NÚM. 2, PER L’EXISTÈNCIA 
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D’UN SOT A LA CALÇADA DEL PAS DE VIANANTS, EN DATA 
12/06/2015. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada en data 13 de juny de 2015 per la senyora amb DNI: 47 630 241-R, 
per la caiguda soferta el dia 12 de juny de 2015 a l' AV. DEL PENEDÈS, NÚM. 
2 , per l’existència d’un sot a la calçada del pas de vianants. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.” 
 

5. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 
DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT PEL SR. AMB DNI: 10 174 916-S, PER L’ACCIDENT 
PATIT AL PAS DE VIANANTS DEL C. DE JOSEP COROLEU, 
NÚM. 1, COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PINTURA RELLISCOSA 
DEL TERRA, EN DATA 29/12/2012. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
en data 29 de desembre de 2012, pel senyor DNI: 10 174 916-S, contra 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per l’accident patit al pas de vianants del c. 
de Josep Coroleu, núm. 1, com a conseqüència de la pintura relliscosa del terra 
el 29/12/2012. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a AEQUO ANIMO ADVOCATS, com a 
lletrats representats de la part reclamant.” 

 
6. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 

DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT PEL LLETRAT JOSEP M. CARRION SERRANO, EN 
REPRESENTACIÓ DEL PRESIDENT DE LA COM. DE PROP. DEL 
PÀRQUING DE LA RDA. IBÈRICA, NÚM. 155, PELS DANYS 
OCASIONATS A L’ESMENTADA ZONA APARCAMENT. SEGONS 
MANIFESTA, A CONSEQÜÈNCIA D’UNA FUITA D’AIGUA 
PROVINENT D’UNA AVARIA A LA XARXA PÚBLICA 
D’ABASTAMENT, EN DATA 02/01/2015. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar la procedència de la indemització a favor de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL PÀRQUING DE LA RONDA IBÈRICA 
NÚM. 155, amb NIF H-62659677, en la quantitat de CENT CINQUANTA-SET 
EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (157,30€) pels danys soferts, els quals 
aniran a càrrec de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. 
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SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada, i a la Companyia 
d’Aigües de Vilanova i la Geltrú.” 
 

7. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA  NÚM. 
230/2015 RECAIGUDA  EN EL PROCEDIMENT NÚM. 1093/2014 
DEL JUTJAT SOCIAL NÚMERO 12  DE BARCELONA. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència  recaiguda en el 
següent procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU  NÚMERO 

7 DE BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  266/2013-C 
 
Núm. i data sentència:         320/2015 de 28 de juliol de 2015 
 
Part actora  : FRANCISCO CAPARRÓS CERVANTES 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
 
Lletrat SANTIAGO SÀENZ HERNÁIZ  ( DIGESTUM) 
 
Objecte del recurs  :  Dret a percebre complement de penositat per import 

de 3.270, 12 € 
 

Decisió  :  Desestimació del recurs declarant l’actuació 
administrativa impugnada ajustada a dret, sense que 
sigui de procedència costes. 

 
Fermesa :   És  ferma. 
 
Acords:                      Que la Junta de Govern Local es doni per 

assabentada i conforme.  
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 

8. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER LA 
SRA. MARIA JOSÉ SOLER ESTEVE,  PER A FER REFORMA DE 
L’EDIFICI I REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA, AL CARRER DE ST. 
PAU, NÚM. 18. (EXP. 619/2015). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada per la Sra. amb NIF: 37 692 686-X, per a reforma interior de l’edifici, 
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consistent en canviar la distribució interior de dos habitatges per a agregar-los 
en un sol habitatge i rehabilitar la façana, al carrer de Sant Pau, núm. 18 
(Exp.000619/2015-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables. 
 

9. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER 
FAMILIA ALBÀ, PER A PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA 
1504/2006, PER A CONSTRUIR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR 
AÏLLAT DE PS+PB+4PP, AMB 30 HABITATGES (DELS QUALS 4 
SÓN DE PROTECCIÓ OFICIAL) I PÀRQUING, A LA RAMBLA DE 
SANT JORDI, NÚM. 10, 12 I 14. (EXP. 1504/2006 --- 711/2015). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la pròrroga de la llicència 
1504/2006-OBR, per a construir un edifici plurifamiliar aïllat de PS+PB+4PP, 
amb 30 habitatges (dels quals 4 són de protecció oficial) i pàrquing (41 places), 
situat a la rambla de Sant Jordi, núm. 10, 12, 14, sol·licitada per l’administrador 
concursal de la societat FAMÍLIA ALBÀ, SL, d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

10. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER 
PARRÒQUIA DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ, PER A 
REHABILITAR LA COBERTA DE L’ESGLÉSIA DE MAR, A LA 
PLAÇA DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ. (EXP. 729/2015). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada per PARRÒQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCION, NIF: 
Q5800191-H, per a rehabilitar la coberta de l'església de mar, situada a la plaça 
de la Immaculada Concepció (Exp.000729/2015-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

11. URBANISME. DENEGAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PEL 
SR. TORCUATO VARGAS RUIZ, PER A CONSTRUIR ESCALES 
DE LA PLANTA BAIXA A LA PLANTA PRIMERA I DE LA PLANTA 
PRIMERA A LA PLANTA TERRAT I AMPLIACIÓ DE 
L’EDIFICACIÓ EN PLANTA SEGONA, A LA PLAÇA DE 
L’ASSUMPCIÓ, NÚM. 5. (EXP. 586/2015 ). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents DENEGAR la llicència sol·licitada pel 
Sr. TORCUATO VARGAS RUIZ, per a fer obres de consistents en construir 
escales de la planta baixa a la planta primera i de la planta primera a la planta 
terrat i ampliar l'edifici en planta segona, situat a la plaça de l’Assumpció, núm. 
5. (Exp. 000586/2015-OBR), d’acord amb la documentació presentada i amb 
l’informe tècnic desfavorable.   
 

12. URBANISME. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES I D’ACTIVITATS APROVADES PER DECRET 
PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA. 
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Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol.licitud presentada per TELEFÓNICA, SA, per a fer desmuntatge i retirada de 

cable coaxial, a partir de l’av. de Cubelles, núm. 36-38 i al llarg de la Ctra. de 
Cubelles. (Exp. 849/2013). 

 
2. Sol.licitud presentada per JAZZ TELECOM, S.A.U., per obrir una rasa de 33 m. 

per a canalització de fibra òptica, a l’av. de Francesc Macià, núm. 85. (Exp. 
556/2015). 

 
3. Sol.licitud presentada per a reparar i pintar les parets del pati, al carrer del Jardí, 

núm. 73. (Exp. 563/2015). 
 
4. Sol.licitud presentada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C. 

BARCELONA, 38-40, per a reparar les filtracions d’aigua a les terrasses de 
l’aparcament, al carrer de Barcelona, núm. 38-40. (Exp. 643/15). 

 
5. Sol.licitud presentada per a pintar la façana al Raval de Sta. Magdalena, núm. 18. 

(Exp. 653/2015). 
 
6. Sol.licitud presentada per JAZZ TELECOM, S.A.U., per instal.lació de fibra òptica 

al carrer de Tarragona, núm. 31. (Exp. 663/2015). 
 
7. Sol.licitud presentada per JAZZ TELECOM, S.A.U., per instal.lació de fibra òptica 

a la Rambla de Salvador Samà, núm. 21. (Exp. 664/2015). 
 
8. Sol.licitud presentada per a construir una piscina a l’habitatge unifamiliar situat al 

carrer Fes, núm. 33. (Exp. 667/2015). 
 
9. Sol.licitud presentada per a obrir un accés des de la terrassa privada a un pati 

veïnal, a la Ronda Ibèrica, núm. 84, 01-01. (Exp. 672/2015). 
 
10. Sol.licitud presentada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’AVINGUDA 

JAUME BALMES, per a rehabilitació de la façana principal, posterior i badalot, a 
l’av. de Jaume Balmes, núm. 12-14. (Exp. 674/2015). 

 
11. Sol.licitud presentada per GAS NATURAL, per obrir una rasa de 2 m. per a 

subministrament de gas a l’avinguda d’Eduard Toldrà, núm. 22. (Exp. 681/2015). 
 
12. Sol.licitud presentada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER 

MANUEL TOMÁS 40, per a pavimentar l’aparcament del carrer de Manuel Tomàs, 
núm. 40. (Exp. 689/2015). 

 
13. Sol.licitud presentada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER 

RESTAURACIÓ, NÚM. 20, per a reparar les façanes i el badalot de la coberta al 
carrer de la Restauració, núm. 20. (Exp. 693/2015). 
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14. Sol.licitud presentada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER 
JOSEP COROLEU, 83, per a reparar i pintar la façana posterior del carrer de 
Josep Coroleu, núm. 83. (Exp. 695/2015). 

 
15. Sol.licitud presentada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA RAMBLA 

SALVADOR SAMÀ, 34, per a canviar el paviment de les terrasses comunitàries i 
reparar els balcons de la façana posterior de la Rambla de Salvador Samà, núm. 
34. (Exp. 696/2015). 

 
16. Sol.licitud presentada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER 

JOAN D’ÀUSTRIA, 15, per a arranjar les façanes al carrer de Joan d’Àustria, núm. 
15. (Exp. 697/2015). 

 
17. Sol.licitud presentada per arranjar la façana posterior de l’edifici situat a la Rambla 

de la Pau, núm. 4. (Exp. 702/2015). 
 
18. Sol.licitud presentada per FRAGADIS, SL, per a reparar el fals sostre, canviar el 

paviment i pintar el local del carrer de Josep Juliachs, núm. 3. (Exp. 703/2015). 
 
19. Sol.licitud presentada per l’INSTITUT SOCIAL DE LA MARINA, per a repicar i 

sanejar pilars i biga de l’edifici del Passeig Marítim, núm. 63. (Exp. 707/2015). 
 
20. Sol.licitud presentada per a reparar el bastiment de marbre de la façana, al carrer 

del Recreo, núm. 75. (Exp. 718/2015). 
 
21. Sol.licitud presentada per ENDESA, per a obrir una rasa de 4 m. per a 

subministrament de xarxa de baixa tensió, al carrer de Josep Coroleu, núm. 79. 
(Exp. 720/2015). 

 
22. Sol.licitud presentada per a instal.lar un rètol al local comercial, al carrer de la 

Mercè, núm. 4. (Exp. 723/2015). 
 
23. Sol.licitud presentada per a posar 30 m2 de paviment al terrat, al carrer del 

Ravalet, núm. 8. (Exp. 724/2015). 
 
24. Sol.licitud presentada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA RAMBLA 

SALVADOR SAMÀ, per a substituir els tubs de desguàs dels balcons de la façana 
posterior i principal de l’edifici situat a la rambla de Salvador Samà, núm. 58-60. 
(Exp. 725/2015). 

 
25. Sol.licitud presentada per a pavimentar el pati exterior amb solera de formigó i 

renovar el bany de la planta baixa, a l’av. del Garraf, núm. 41. (Exp. 726/2015). 
 
26. Sol.licitud presentada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER 

MONTSENY, 7, per a picar un tros de la paret d’entrada a l’edifici per a canviar 
dos esglaons, al carrer del Montseny, núm. 7. (Exp. 732/2015). 

 
27. Sol.licitud presentada per a aixecar una tanca entre veïns, de 35 cm.. fins a una 

alçada total de 1,90m, a l’av. de Francesc Macià, núm. 148. (Exp. 735/2015). 
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28. Sol.licitud presentada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER 
LEPANT, 14, per a rehabilitar la façana, al carrer de Lepant, núm. 14. (Exp. 
746/2015). 

 
29. Sol.licitud presentada per RED GROUP CAFE & RESTAURANT, SL, per a 

legalitzar la instal.lació interior de gas, a l’av. d’Eduard Toldrà, núm. 22. (Exp. 
747/2015). 

 
30. Sol.licitud presentada per ADESLAS DENTAL, SA, per a ampliació de la clínica 

dental, a l’avinguda de Jaume Balmes, núm. 13. (Exp. 752/2015). 
 
31. Sol.licitud presentada per a pavimentar el pati, al carrer de les Sínia de les 

Vaques, núm. 1, bxs. 02. (Exp. 754/2015). 
 
32. Sol.licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER JOSEP 

COROLEU, 28, per a fer reforç d’un tram de forjat, al carrer de Josep Coroleu, 
núm. 28, 03. (Exp. 757/2015). 

 
33. Sol.licitud presentada per FUNDACIÓ CASA D’EMPARA, per fer reforç estructural 

del sostre de la cuina, a la rambla de Josep Tomàs Ventosa, núm. 20. (Exp. 
763/2015). 

 
34. Sol.licitud presentada per PARROQUIA DE STA. MARIA DE LA GELTRÚ, per a 

fer reparacions i millores a la planta baixa i als accessos de la rectoria, al carrer 
de la Rectoria, núm. 1. (Exp. 764/2015). 

 
35. Sol.licitud presentada per a col.locar una tanca, al carrer de l’Agricultura, núm. 59. 

(Exp. 768/2015). 
 
36. Sol.licitud presentada per a fer rehabilitació puntual del revestiment de la façana 

principal d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres, a la rambla de Salvador Samà, 
núm. 65. (Exp. 769/2015). 

 
37. Sol.licitud presentada per a rehabilitar la façana, al carrer de la Gornal, núm. 21. 

(Exp. 772/2015). 
 
38. Sol.licitud presentada per a reparar les canonades d’aigua del safareig per una 

fuita, al carrer de la Fassina, núm. 12, 05 02. (Exp. 775/2015). 
 
39. Sol.licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER 

RAMON MUNTANER, 14, per a reparar els balcons de la façana principal i els 
forjats posteriors, al carrer de Ramon Muntaner, núm. 14. (Exp. 782/2015). 

 
40. Sol.licitud presentada per PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E., per a canviar el 

paviment de la platja de la piscina, a la ronda Ibèrica, núm. 60. (Exp. 783/2015). 
 
41. Sol.licitud presentada per a reformar el local comercial sense ús, a l’avinguda de 

Francesc Macià, núm. 105-107. (Exp. 785/2015). 
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42. Sol.licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA RAMBLA 
PRINCIPAL, 1, per a fer reparació estructural de quatre pilars, a la rambla 
Principal, núm. 1. (Exp. 792/2015). 

 
43. Sol.licitud presentada per SYG, SA, per a fer demolició d’una tanca, a la ronda 

Europa, núm. 71. (Exp. 795/2015). 
 
44. Sol.licitud presentada per a netejar el local, a l’avinguda de Jaume Balmes, núm. 

7. (Exp. 810/2015). 
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1.  Sol·licitud presentada per DICELTRO GARRAF, SL, per obres  d’adequació d’un 

magatzem, a la Ronda Ibèrica, núm. 19. (Exp. 657/15). 
 
2.  Sol.licitud presentada per a canviar la barra de bar existent per una altra de les 

mateixes dimensions al carrer de Josep Coroleu, núm. 44, bxs. (Exp. 678/2015). 
 
3.  Sol.licitud presentada per EL OUTLET DE LA TELE, SL, per a eliminar el graó 

d’entrada al local i instal.lar rètol, al carrer de Josep Coroleu, núm. 67-69). (Exp. 
712/2015). 

 
4. Sol.licitud presentada per FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA, SA, per 

adequació de local per a instal.lar una botiga de roba, a la Rambla Principal, núm. 
55 bxs. 04. (Exp. 713/2015). 

 
5.  Sol.licitud presentada per a fer nova distribució al local destinat a tatuatges, al 

carrer de St. Gregori, núm. 10, bxs. (Exp. 733/15). 
 
6. Sol.licitud presentada per CAIXABANK, SA, per a fer ampliació de l’oficina 

bancària, a l’av. de Francesc Macià, núm. 93, bxs. 01. (Exp. 743/2015). 
 
7. Sol.licitud presentada per DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL ALIMENTACIÓN, 

SA, per a fer obres de reforma al local comercial d’alimentació, al carrer de 
Menéndez y Pelayo, núm. 52. (Exp. 774/2015) 

 
8. Sol.licitud presentada per ADARA 2016, SL, per a condicionar un local destinat a 

centre d’estètica, a la rambla Principal, núm. 92. (Exp. 753/2015). 
 
9. Sol.licitud presentada per LLUISA ROSILLO, SL, per a netejar, pintar interiors, i 

reparar lavabo i instal·lacions elèctriques, a la ronda Ibèrica, núm. 74. (780/2015). 
 
Obres per adequació i instal·lacions de locals 
  
1. Sol·licitud presentada per fer obres d’adequació del local per instal·lar una activitat 

d’elaboració i venda de menjars per emportar a la plaça de les Cols, núm. 9, bxs. 
1a. (exp. act 704/15) 

  
13. 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. 
 
Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada per SOLCUNIT, per primera ocupació de 6 habitatges 

unifamiliars en filera de PB+1PP, situats al carrer de la Portadora, núm. 4, 6, 8, 
10, 12 i 14. (Exp. 463/2015) (796/2014). 

 
2. Comunicació presentada per primera ocupació d’un habitatge unifamiliar entre 

mitgeres de PB+1PP+PSCO, al carrer de Mérida, núm. 12. (Exp. 590/2015)  
(416/2007). 

 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per a pavimentar el balcó al carrer de Lourdes, núm. 4. 

(Exp. 589/2015). 
 
2. Comunicació presentada per a canviar la banyera per un plat de dutxa a la plaça 

dels Jardins de l’Apol.lo, núm. 2, 01-02. (Exp. 591/2015). 
 
3. Comunicació presentada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C. 

ALMIRALL COLOM, núm. 11, A i B, per a canviar les rajoles de la terrassa al 
carrer de l’Almirall Colom, núm. 13. (Exp. 592/2015). 

 
4. Comunicació presentada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C. 

ALMIRALL COLOM, 11 B, per a canviar les rajoles de la terrassa al carrer de 
l’Almirall Colom, núm. 11. (Exp. 593/2015). 

 
5. Comunicació presentada per a canviar les rajoles dels banys, al carrer REI 

PERE EL CERIMONIÓS, núm. 71, bxs. 01. (Exp. 596/2015). 
 
6. Comunicació presentada per a canviar les rajoles de la cuina i del bany. (Exp. 

598/2015). 
 
7. Comunicació presentada per a canviar la banyera per un plat de dutxa a la Rbla. 

Exposició, núm. 49, 02-04. (Exp. 600/2015). 
 
8. Comunicació presentada per E&F CONSTRUCCIONS, per a enrajolar la cuina i 

impermeabilitzar el terrat al carrer de Bailèn, núm. 67, 03-01. (Exp. 601/2015). 
 
9. Comunicació presentada per a canviar la banyera per un plat de dutxa al carrer 

del  Doctor Fléming, núm. 52, 01-01. (Exp. 602/2015). 
 
10. Comunicació presentada per ULF KURT ANDERS FREDRIKSSON, per a 

pavimentar de nou la terrassa i el pati de la planta baixa al carrer d’Alexandre de 
Cabanyes, núm. 49, bxs. 03. (Exp. 604/2015). 

 
11. Comunicació presentada per a enrajolar el bany al carrer dels Escolapis, núm. 

27, 01-03. (Exp. 608/2015). 
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12. Comunicació presentada per a canviar les rajoles de la cuina a l’avinguda de 

Francesc Macià, núm. 169, esc B, 01-01. (Exp. 609/2015). 
 
13. Comunicació presentada per a reformar la cuina a l’avinguda de Cubelles, núm. 

41, 03-01. (Exp. 610/2015). 
 
14. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer de Menéndez y Pelayo, 

núm. 48, 03-01. (Exp. 613/2015). 
 
15. Comunicació presentada per a canviar la banyera per plat de dutxa al carrer del 

Forn de Vidre, núm. 16, 01-03. (Exp. 614/2015). 
 
16. Comunicació presentada per a reformar la cuina al carrer Bruc, núm. 2-4, 02-02. 

(Exp. 615/2015). 
 
17. Comunicació presentada per a reformar el bany a l’avinguda de Francesc Macià, 

núm. 75, 04-01. (Exp. 616/2015). 
 
18. Comunicació presentada per a reformar el bany i canviar la banyera per un plat 

de dutxa al carrer de Josep Coroleu, núm. 48 A, 03-01.(Exp. 618/2015). 
 
19. Comunicació presentada per a canviar el sanitari (fuga) al carrer dels Caputxins, 

núm. 1, 01. (Exp. 621/2015). 
 
20. Comunicació presentada per a enrajolar la cuina i el bany al carrer de 

Tarragona, núm. 45, esc A, 04-04. (Exp. 624/2015). 
 
21. Comunicació presentada per a reformar la cuina al carrer del Jardí, núm. 76, 07- 

05. (Exp. 637/2015). 
 
22. Comunicació presentada per a canviar la banyera per un plat de dutxa al carrer 

de Bailén, núm. 44, 02. (Exp. 638/2015). 
 
23. Comunicació presentada per a canviar la banyera per plat de dutxa al carrer de 

l’Aigua, núm. 154, 02-01. (Exp. 642/2015). 
 
24. Comunicació presentada per a reformar els banys de l’habitatge del carrer de 

l’Aigua, núm. 169, bxs. 01. (Exp. 654/2015). 
 
25. Comunicació presentada per a reformar el bany de l’habitatge de la Pl. de 

l’Agermanament, núm. 8, 02-01. (Exp. 655/2015). 
 
26. Comunicació presentada per a canviar revestiments, pintar i treure les jardineres 

a la Rambla de Salvador Samà, núm. 51, àtic 03. (Exp. 659/2015). 
 
27. Comunicació presentada per DELBET TRADE, SL, per a canviar la banyera per 

plat de dutxa al carrer de Josep Calva, núm. 2, 02-03. (Exp. 670/2015). 
 
28. Comunicació presentada per a reformar la cuina a la Rambla de Salvador Samà, 

núm. 91-93, 01-02. (Exp. 676/2015). 



 
 

12 

 
29. Comunicació presentada per a canviar les banyeres per plats de dutxa al carrer 

de Josep Coroleu, núm. 128, 01-01. (Exp. 679/2015). 
 
30. Comunicació presentada per a canviar les rajoles de la cuina al carrer 

d’Olèrdola, núm. 41, 04-03. (Exp. 682/2015). 
 
31. Comunicació presentada per a canviar la banyera per un plat de dutxa al carrer 

de Ferrer i Vidal, núm. 43, 05-02. (Exp. 683/2015). 
 
32. Comunicació presentada per a reformar el bany a la Rambla del Castell, núm. 

30-32, 01-02. (Exp. 684/2015). 
 
33. Comunicació presentada per a reformar el bany a l’avinguda de Francesc Macià, 

núm. 113, 01-01. (Exp. 685/2015). 
 
34. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer de Joan Maragall, núm. 

22, 05-02. (Exp. 686/2015). 
 
35. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer de l’Arquitecte Gaudí, 

núm. 10-16, 04-06. (Exp. 687/2015). 
 
36. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer del Forn de Vidre, núm. 

20, 02-02. (Exp. 688/2013). 
 
37. Comunicació presentada per a canviar la banyera per plat de dutxa al carrer de 

la Torre d’Enveja, núm. 27, 02-01. (Exp. 698/2015). 
 
38. Comunicació presentada per a canviar la banyera per plat de dutxa al carrer de 

Sant Onofre, núm. 63, 02-03. (Exp. 701/2015). 
 
39. Comunicació presentada per a reformar la cuina al carrer de Sitges, núm. 19, 

01- 01. (Exp. 705/2015). 
 
40. Comunicació presentada per a enderrocar una gossera d’obra al carrer de 

Lepant, núm. 67, bxs. 02. (Exp. 706/2015). 
 
41. Comunicació presentada per a reformar la cuina al carrer de Pere Riudor, núm. 

10, bxs. 01. (Exp. 708/2015. 
 
42. Comunicació presentada per a reformar el bany i la cuina a la pl. de les Cols, 

núm. 18, 03. (Exp. 710/2015). 
 
43. Comunicació presentada per ALVID INTEGRAL DE RESTAURACIÓN , SL, per 

a reformar el bany a la rambla de la Pau, núm. 59. (Exp.714/2015). 
 
44. Comunicació presentada per ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA, per a 

reformar el bany a l’avinguda del Garraf, núm. 24. (Exp. 715/2015). 
 
45. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer dels Escolapis, núm. 

10-12, esc. A, 02-02. (Exp. 716/2015). 
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46. Comunicació presentada per a reformar la cuina a la rambla de Salvador Samà, 

núm. 51, 02-02. (Exp. 717/2015). 
 
47. Comunicació presentada per a canviar els sanitaris, els mobles del bany i 

col.locar parquet al carrer de l’Aigua, núm. 137, 01-02. (Exp. 719/2015). 
 
48. Comunicació presentada per MP CONSTRUCCIONES Y MONTAJES, SL, per a 

picar un graó de marbre i fer una rampa al carrer de Doctor Fléming, núm. 54, 
bxs. esq. (Exp. 721/2015). 

 
49. Comunicació presentada per a canviar la banyera per un plat de dutxa, al carrer 

de Argenteria, núm. 4-6, 02. (Exp. 722/2015). 
 
50. Comunicació presentada per a canviar els sanitaris i la banyera per un plat de 

dutxa, al carrer de Bailén, núm. 53, 05-02. (Exp. 730/2015). 
 
51. Comunicació presentada per a canviar les rajoles i el paviment del bany, al 

carrer d’Albert Salvany i Bertran, núm. 3, 01-02. (Exp. 731/2015). 
 
52. Comunicació presentada per a fer regates per a canviar les canonades, al carrer 

de St. Pius X, núm. 13. (Exp.  738/2015). 
 
53. Comunicació presentada per GRUP QUINTANA BALSELLS, SL, per a canviar la 

banyera per un plat de dutxa, a la pl. de la Fàbrica Nova, núm. 7. (Exp. 
739/2015). 

 
54. Comunicació presentada per a canviar la banyera per un plat de dutxa, a la pl. 

de la Rajanta, núm. 5, 03-02. (Exp. 740/2015). 
 
55. Comunicació presentada per a canviar el plat de dutxa per una banyera i posar 

rajoles, a l’av. del Garraf, núm. 74. (Exp. 741/2015). 
 
56. Comunicació presentada per a reparar el bany, al carrer del Pintor Martí 

Torrents, núm. 9, 02-02. (Exp. 742/2015). 
 
57. Comunicació presentada per a reformar el bany, al carrer Major, núm. 15.  (Exp. 

744/2015). 
 
58. Comunicació presentada per a impermeabilitzar el terrat comunitari, al carrer de 

la Llibertat, núm. 131. (Exp. 745/2015). 
 
59. Comunicació presentada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER 

SOLER I MORELL,10, per a impermeabilitzar l’escala de la terrassa interior, al 
carrer de Soler i Morell, núm. 10. (Exp. 750/2015). 

 
60. Comunicació presentada per ALFARO ALUMINIO SOLDADO, SL, per  a canviar 

les rajoles i els sanitaris del bany, al carrer del Pare Garí, núm. 9 bis, 04-02. 
(Exp. 751/2015). 
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61. Comunicació presentada per a reformar el bany i pintar l’habitatge, al carrer de 
Pere Jacas, núm. 13, 02-03. (Exp. 755/2015). 

 
62. Comunicació presentada per REFORMES I REHABILITACIONS GRUP 3, SL, 

per a pavimentar amb gres i arrebossar les parets amb calç, al carrer de St. 
Onofre, núm. 27. (Exp. 761/2015). 

 
63. Comunicació presentada per a treure el fals sostre i pintar l’habitatge, a la rbla. 

de l’Exposició, núm. 17. (Exp. 762/2015). 
 
64. Comunicació presentada per a canviar la banyera per plat de dutxa, a la rambla 

de Salvador Samà, núm. 51, àtic 03. (Exp. 766/2015). 
  
65. Comunicació presentada per a canviar la instal.lació elèctrica i les rajoles del 

bany, a la rambla del Castell, núm. 67, 01-01. (Exp. 767/2015). 
 
66. Comunicació presentada per a canviar la banyera per un plat de dutxa, a 

l’avinguda de Cubelles, núm. 40, 02-03. (Exp. 771/2015). 
 
67. Comunicació presentada per a reformar la cuina, al passeig Marítim, núm. 107, 

06-01. (Exp. 773/2015). 
 
68. Comunicació presentada per a canviar la banyera per un plat de dutxa, al carrer 

del Prat, núm. 1, esc. A bxs. 02. (Exp. 779/2015). 
 
69. Comunicació presentada per SMARANDA DUMINECA, per a canviar el mobiliari 

de la cuina, al carrer de Lepant, núm. 23, 03-02. (Exp. 781/2015). 
 
70. Comunicació presentada per a reformar el bany i la cuina, al carrer de les 

Magnòlies, núm. 21. (Exp. 784/2015). 
 
71. Comunicació presentada per a reformar el bany, al carrer de l’Havana, núm. 8, 

01. (Exp. 788/2015). 
 
72. Comunicació presentada per a reformar la cuina, a la rambla de la Pau, núm. 99, 

01-01. (Exp. 791/2015). 
 
73. Comunicació presentada per a reformar la cuina, a la Ronda de la Mar 

Mediterrània, núm. 13, 01-01. (Exp. 793/2015). 
 
74. Comunicació presentada per a reformar la cuina, al carrer del Forn de Vidre, 

núm. 22, 03-01. (Exp. 797/2015). 
 
75. Comunicació presentada per a reformar la cuina i canviar la banyera per un plat 

de dutxa, a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 59, 02-02. (Exp. 798/2015). 
 
76. Comunicació presentada per a reformar la cuina, al carrer de Teodor Creus i 

Corominas, núm. 12, 02-02. (Exp. 800/2015). 
 
77. Comunicació presentada per a enrajolar les parets de la cuina i del bany, al 

carrer del Parlament, núm. 9. (Exp. 801/2015). 
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78. Comunicació presentada per a reformar el bany, a la rambla de la Pau, núm. 87, 

esc. 4, 04-02. (Exp. 805/2015). 
 
ACTIVITATS 
 
Declaracions responsables Innòcues 
 
1. Declaració responsable d’inici d’activitat presentada per AUTOBOX, SCP, per 

instal·lar una autoescola a l’avinguda de Cubelles, núm. 11, bxs. (exp. act 
231/15).  

 
2. Declaració responsable d’inici d’activitat presentada per instal·lar  una activitat de 

venda de roba i complements al carrer de la Mercè, núm. 4. (exp. act 284/15) 
 
3. Declaració responsable d’inici d’activitat presentada per instal·lar una fruiteria al 

carrer de l’Aigua, núm. 152. (exp. act 280/15) 
 
4. Declaració responsable d’inici d’activitat presentada per instal·lar una oficina 

immobiliària al carrer del Forn de Vidre, núm. 5-7, bxs. (exp. act 283/15) 
 
5. Declaració responsable d’inici d’activitat presentada per TALLER UNLIMITED, 

SL, per instal·lar un taller de reparació de bicicletes i venda d’accessoris a 
l’avinguda de Francesc Macià, núm. 124, local 3. (exp. act 295/15) 

 
6. Declaració responsable per instal·lar una activitat d’exposició i venda de fusteria 

d’alumini al carrer de la Providència, núm. 70, bxs. A. (exp. act 298/15) 
 
7. Declaració responsable per instal·lar una carnisseria al carrer del Doctor 

Zamenhof, núm. 22, bxs. 1a. (exp. act 312/15) 
 
Inici d’activitat Innòcues 
 
1. Comunicació d’inici d’activitat presentada per l’ESCOLA DE MÚSICA 

FREQÜÈNCIES, SL, per instal·lar una escola de música al carrer de la Llibertat, 
núm. 48, bxs. (exp. act 152/15) 

 
2. Comunicació d’inici d’activitat presentada per TIGER STORES SPAIN, SL,  per a 

instal·lar un basar amb productes d’alimentació a la Rambla Principal, núm. 81. 
(exp. act 314/2015) 

 
REPAR 
 
1. Comunicació d’inici d’activitat presentada per a instal·lar un bar restaurant al 

passeig del Carme, núm. 36, bxs. 1a. (exp. act 219/15) 
 
2. Comunicació d’inici d’activitat presentada per GASTRONÒMICS ALPAMA, SL, 

per a instal·lar un restaurant al carrer del Vapor, núm. 16-18. (exp. act 134/14) 
(activitat existent) 
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3. Comunicació de canvi de nom presentat per instal·lar un bar al carrer de l’Aigua, 
núm. 13, bxs. (exp. act 286/15) 

 
4. Comunicació d’inici d’activitat per instal·lar un bar restaurant al carrer de la 

Llibertat, núm. 6, bxs. (exp. act 285/15) (activitat existent) 
 
5. Comunicació d’inici d’activitat per instal·lar un bar celler al carrer de Sant 

Gervasi, núm. 76, bxs. (exp. act 5/14) 
 
6. Comunicació d’inici d’activitat per instal·lar un bar restaurant a la ronda Ibèrica, 

núm. 60. (exp. act 288/15) (activitat existent) 
 
7. Comunicació de canvi de nom d’activitat per instal·lar un bar a la avinguda de 

Francesc Macià, núm. 61. (exp. act 301/15)  
 
8. Comunicació d’inici d’activitat per instal·lar una venda de pa amb degustació 

(BAR) al carrer de Menéndez i Pelayo, núm. 48 bxs. (exp. act 304/2015.)  
 
LPCAA 
 
1. Comunicació d’inici d’activitat presentada per FRAGADIS, SL, per instal·lar un 

supermercat al carrer de Josep Juliachs, núm. 3. (exp. act 278/15) (activitat 
existent) 

 
URGÈNCIA 

 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes: 
 
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. 

 
 

POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

14. ESPORTS. APROVACIÓ SI ESCAU, DE L’ATORGAMENT  D’UNA 
SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA PEL CLUB PATINATGE 
VILANOVA.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Atorgar una subvenció extraordinària de DOS MIL NOU-CENTS 
NORANTA-NOU EUROS (2.999 €), al Club Patinatge Vilanova amb CIF: 
G60625100, pel programa d’esport base. 
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SEGON. Aquesta quantitat anirà a càrrec de la partida 33.3410.48101 
CONVENIS I SUBVENCIONS A ENTITATS de l’any 2015 de la Regidoria 
d’Esports. 
 
 

15. ESPORTS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ATORGAMENT D’UNA 
SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA PEL CLUB GIMNÀSTICA 
VILANOVA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents.  
 
“PRIMER. Atorgar una subvenció extraordinària de DOS MIL NOU-CENTS 
NORANTA-NOU EUROS (2.999 €) al Club Gimnàstica Vilanova amb CIF: 
G58324104, pel programa esportiu de gimnàstica artística de base. 

   
SEGON. Aquesta quantitat aniran a càrrec de la partida 33.3410.48101 
CONVENIS I SUBVENCIONS A ENTITATS de l’any 2015 de la Regidoria 
d’Esports.” 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:50 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma el president amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
Juan Luis Ruiz López                                                    Isidre Martí Sardà 
 
 
 


