
 
 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  10 
DE JUNY DE 2014 

 

Acta núm. 23 

 

ASSISTENTS: 
 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 

ARIADNA LLORENS GARCIA 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
 
   
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 

 

Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ 
(Comunicació) d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria. 
 
  
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les 
comissions respectives, s’adopten els acords següents: 
 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
ALCALDIA 

 
Secretaria General 
 

1.  FÉ PÚBLICA. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE 
L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL  DIA  3 DE  JUNY DE 
2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 3 de juny de 2014. 
 



 
 
 

2. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE DIVERSES 
PERSONACIONS EN RECURSOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIUS. 

 
Es dóna compte de diverses personacions en recursos contenciosos-
administratius. 
 
Recursos Humans 
 
1. Comparèixer i personar-se en el procediment abreujat actuacions número 
118/2014-F, davant del Jutjat Social núm. 4 de Barcelona, per silenci 
administratiu. Lletrats: de la Gerència del Servei d’Assistència al Govern Local 
de la Diputació de Barcelona.  

 
2. Comparèixer i personar-se en el procediment 142/2014, davant del Jutjat 
Social núm. 7 de Barcelona, per reclamació de quantitat.  
 
Gestió Tributària 

 
3. Comparèixer i personar-se en el recurs contenciós administratiu 203/2014-A, 
davant del Jutjat Social núm. 8 de Barcelona, a instàncies d’ACCIONA 
INFRAESTRUCTURAS, SA, contra la desestimació per silenci administratiu de 
la sol·licitud de 20 de gener de 2014 de 325.475,52€ per interessos de demora 
corresponents a pagament fora de termini de factures.  

  
3. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE 

LICITACIÓ DESERTA DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC 
PER A L’ÚS I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL CENTRE 
CÍVIC I ESPORTIU LA COLLADA – ELS SIS CAMINS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
ACORDA: 
 
“PRIMER. TENIR PER DESISTIT del procediment al licitador A.A.V.V. La Collada 
– Els Sis Camins. 
 
SEGON. DECLARAR DESERTA la licitació de la concessió de domini públic per 
a l’ús i explotació del servei de bar del Centre Cívic La Collada – Els Sis Camins. 
 
TERCER. Notificar la declaració als licitadors i publicar-la al Perfil del Contractant. 
 
QUART. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 



 
 
 

4. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ, PER 
REDUCCIÓ, DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’ASSESSORIA 
JURÍDICA ESPECIALITZAT DE LES REGIDORIES DE 
CONVIVÈNCIA I EQUITAT I SERVEIS SOCIALS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
ACORDA: 

 
“PRIMER. MODIFICAR, amb efecte a partir de l’1 de juny de 2014, el contracte 
del servei d’assessoria jurídica especialitzat de les regidories de Convivència i 
Equitat i Serveis Socials en el sentit de reduir l’import del contracte en un 10%. 

 
Les factures mensuals (11 mensualitats anuals) resultants de la reducció seran 
de 891,00 € més IVA (274,15 € a carregar a la regidoria de Serveis Socials i 
616,85 € a carregar a la regidoria de Convivència i Equitat). 

 
Per tant, l’import anual resultant de la reducció serà de 9.801,00 € (NOU MIL 
VUIT-CENTS UN EUROS) més el 21% d’IVA. 

 
SEGON. Aprovar la minuta de la modificació del contracte que s’adjunta com a 
Annex. 
 
TERCER. Notificar aquest acord. 
 
CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 

 
5.  CONVIVÈNCIA I EQUITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I EL CENTRE D’INFORMACIÓ 
PER A TREBALLADORS ESTRANGERS (CITE). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.  Aprovar el conveni marc entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
el Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) segons el text que 
s’adjunta. 
 

 SEGON. Destinar la quantitat de 2.000 € (DOS MIL EUROS) sense que 
s’inclogui l’IVA atès que l’entitat està exempta del seu pagament, per a la seva 
activitat a Vilanova i La Geltrú. 

 
Aquest import anirà a càrrec de la partida número 08,169,48201 Conveni 
CITE, del pressupost corresponent a l’any 2014. 
 



 
 
 

TERCER. Facultar el senyor Francesc Xavier Sánchez Vera, regidor de 
Convivència i Equitat d’aquest Ajuntament per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització d’aquest conveni.” 

 
6. CONVIVÈNCIA I EQUITAT. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS PER A 
L’IMPULS DELS SERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i 
La Geltrú i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del programa de 
suport als Ajuntaments per a l’impuls dels serveis de mediació ciutadana per a 
l’any 2014 (annex al final del document). 
 
SEGON. Autoritzar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació que sigui 
necessària per a la formalització d’aquest acord.” 
 

7.  SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CAMPANYA 
DE SUPORT ALIMENTARI A INFANTS AMB VULNERABILITAT 
ALIMENTÀRIA PER A L’ESTIU 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar l’acord marc en relació a la campanya de suport alimentari 
a infants amb vulnerabilitat alimentària per a l’estiu de 2014, que s’adjunta. 
 
SEGON. Destinar a aquesta campanya fins a QUARANTA MIL EUROS (40.000 
€), amb càrrec a la partida pressupostària 35.231.22699 del pressupost de 
despeses vigent. Aquest import es distribuirà a les famílies a través de tiquets 
que es bescanviaran per aliments. 
 
TERCER. Fer efectiu aquest import al Consell Comarcal de la forma següent: 
20.000€ (vint mil euros) a la signatura de l’acord marc, i l’import restant es 
calcularà al final de la campanya, amb el recompte del total de tiquets utilitzats.  
 
QUART. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Garraf. 
 
CINQUÈ. Ratificar aquest acord en el proper Ple. 
 
SISÈ. Autoritzar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació necessària 
per a l’efectivitat d’aquest acord.” 
 



 
 
 

8. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 
APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2014/16, per un import de QUARANTA-TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA-
QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (43.654,89€). 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

9. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA A 
MAPFRE FAMILIAR, SA, PER A SEGREGAR UN LOCAL 
DESTINAT A OFICINES EN DOS LOCALS, UN D’ELLS 
MANTENINT L’ACTIVITAT D’OFICINA, I L’ALTRE SENSE ÚS 
DEFINIT, A LA RONDA IBÈRICA, NÚM. 82. (248/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per  
MAPFRE FAMILIAR, SA, per a dividir local destinat a oficines en dos locals, 
un d'ells mantenint l'activitat d'oficina i l'altre sense ús definit, a la ronda 
Ibèrica,  núm. 82, d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables.   
 

10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA A 
FORT COMAPOSADA CB, PER A DISTRIBUCIÓ INTERIOR DE 
LOCAL PER A FER CANVI D’ÚS I CONVERTIR-LO EN 
HABITATGE, AL CARRER DE CONXITA SOLER, NÚM. 33, BXS. 
2A. (432/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per  
FORT COMAPOSADA CB, per a fer obres de distribució interior del local per 
a fer canvi d'ús i convertir-lo en habitatge, a c. de Conxita Soler,  núm. 33 
bxs. 02, (Exp.000432/2014-OBR) d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables.  

 
11. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 

A REFORMAR INTERIOR I REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA DE 
L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+1PP, 
SITUAT AL CARRER DE LA GORNAL, NÚM. 1. (437/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada pel Sr. 
amb NIF: 38330164C, per a fer obres de reforma interior i rehabilitació de la 
façana de l'habitatge unifamiliar entre mitgeres de PB+1PP, al carrer de La 
Gornal, núm. 1, (Exp.000437/2014-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 

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

RELACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES APROVADES PER 



 
 
 

DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA SEGONS RELACIÓ 
ADJUNTA. 

 
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per a reparar i pintar façana, al carrer de la Llibertat , núm. 

75-77, bxs. (400/2014) 
 
2. Sol·licitud presentada per a reparar part baixa de la façana al carrer del Jardí, 

núm. 17. (401/2014) 
 
3. Sol·licitud presentada per a pavimentar 35 m2 de jardí , a la ronda de la Mar 

Mediterrània, núm. 9, bxs. 1a. (406/2014) 
 
4. Sol·licitud presentada per a construir tanques a la finca del Corral d’en Milà. 

(407/2014) 
 
5. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a fixar l’aplacat 

de la façana al carrer de la Llibertat, núm. 147. (416/2014) 
 
6. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 2 m per a 

instal·lar un elèctrode proveta, al camí del Mas d’en Puig. (420/2014) 
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per a adequació de local per a l’activitat, situat al carrer de 

Josep Coroleu, núm. 99 bxs. (341/2014). 
 
2. Sol·licitud presentada per BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA, per a 

reforma interior d’oficina bancària, a la rambla Principal, núm. 21. (383/2014) 
 
3. Sol·licitud presentada per CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I 

ATENCIÓ PRECOÇ GARRAF, per a ampliar l’activitat del servei de 
desenvolupament infantil i atenció precoç, al carrer de Cristòfol Raventós, núm. 
1A. (424/2014) 

 
Obres per adequació i instal·lacions de locals  
 
4. Sol·licitud presentada per a reforma de local comercial destinat a bar-restaurant, 

situat a la rambla Principal, núm. 23. (323/2014-OBR) 
 

13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE SOL·LICITUDS D’OBRES I ACTIVITATS 
AUTORITZADES PEL PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. 

 



 
 
 

S’aprova una relació de sol·licituds autoritzades pel procediment de 
comunicació prèvia. 
 
OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per a reformar cuina i bany al carrer de Bilbao, núm. 6. 

(389/2014) 
 
2. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer del 

Montseny, núm. 3. (393/20149). 
 
3. Comunicació presentada per a canviar rajoles de cuina a l’avinguda de Francesc 

Macià, núm. 79, 4t-1a. (395/2014) 
 
4. Comunicació presentada per a reformar bany a l’avinguda de Francesc Macià, 

núm. 121, 1r. 2a .(397/2014) 
 
5. Comunicació presentada per a reformar cuina al carrer de Merignac, núm. 17. 

(398/2014) 
 
6. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer 

d’Olèrdola, núm. 43, 5è-3a. (403/2014) 
 
7. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa, al carrer del 

Palmerar de Baixa, núm. 1.  1r. (415/2014) 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per a instal·lar un supermercat al carrer Major, núm. 24-

28. (257/14) 
 
2. Comunicació presentada per instal·lar una activitat d’emmarcatge de quadres al 

carrer del Doctor Fleming, núm. 31. (260/14) 
 
3. Comunicació presentada per AGRINOVA VILA, SL, per instal·lar una activitat de 

venda de productes d’alimentació complements per a animals i atorrentat de 
gossos a l’avinguda de Cubelles, núm. 23. (261/14) 

  
4. Comunicació presentada per instal·lar un habitatge d’ús turístic al carrer de Jordi 

Puig Lacalle, núm. 5, bxs. 1a. (246/14) 
 
5. Comunicació presentada per instal·lar un habitatge d´ús turístic a l’avinguda de la 

Torre del Vallès, núm. 105. (263/14) 
 
6. Comunicació presentada per BANCO SABADELL, SA, per canviar de nom una 

oficina bancària a la rambla del Castell, núm. 47. (278/14) 



 
 
 

 
7. Comunicació presentada per BANCO SABADELL, SA, per canviar de nom una 

oficina bancària a la plaça de la Moixiganga, núm. 5-6. (277/14) 
 
8. Comunicació presentada per BANCO SABADELL, SA, per canviar de nom una 

oficina bancària a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 138. (276/14) 
 
9. Comunicació presentada per BANCO SABADELL, SA, per canviar de nom una 

oficina bancària al carrer de la Llibertat, núm. 134. (275/14) 
 
10. Comunicació presentada per BANCO SABADELL, SA, per canviar de nom una 

oficina bancària al carrer del Pare Garí, núm. 3. (274/14) 
 
11. Comunicació presentada per BANCO SABADELL, SA, per canviar de nom una 

oficina bancària al carrer de l’Aigua, núm.  121. (279/14) 
 
12. Comunicació presentada per instal·lar una botiga de mascotes al carrer de Sant 

Sebastià, núm. 14, bxs. esquerra. (158/14) 
 
13. Comunicació presentada per instal·lar una perruqueria al carrer de la 

Immaculada Concepció, núm. 1. (241/14) 
 
14. Comunicació presentada per NAIMA QUIYASS SAHIL, per canviar de nom una 

activitat de botiga d’alimentació amb carnisseria al carrer de la Immaculada 
Concepció, núm. 3. (224/14) 

 
15. Comunicació presentada per  AUTOESCOLA CALAFELL, SL, per instal·lar una 

autoescola de conductors al carrer de Sant Gervasi, núm. 50. (251/14) 
 
16. Comunicació presentada per  AUTOESCOLA ZERO, SCP, per instal·lar una 

autoescola de conductors al carrer del Raval Santa Magdalena, núm. 17. 
(242/14) 

 
17. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de venda de roba i 

complements al carrer dels Caputxins, núm. 2. (248/14) 
 
18. Comunicació presentada per  KROKO BAGS, SL, per canviar de nom una 

activitat de venda de productes de marroquineria al carrer del Col·legi, núm. 35, 
local 16. (244/14) 

 
19. Comunicació presentada per  CATIZOPE, SL, per instal·lar una activitat de venda 

de roba i complements al carrer de Sant Sebastià, núm. 10. (270/14) 
 
20. Comunicació presentada per  BORRELL BERNADET, SL, per canviar de nom 

l’activitat de arts gràfiques i venda de material esportiu al carrer del Recreo, núm. 
92, bxs. (267/14) 

 
21. Comunicació presentada per instal·lar una sabateria al carrer de l’Havana, núm. 

3. (266/14) 
 



 
 
 

22. Comunicació presentada per instal·lar un quiosc (venda de revistes i diaris) al 
carrer de la Providència, núm. 64. (262/14) 

 
23. Comunicació presentada per CANELABOB, SL, per instal·lar  una activitat de 

venda de roba i complements a la rambla de la Pau, núm. 16, bxs. (255/14) 
 
REPAR 
 
1. Comunicació presentada per canviar de nom un bar restaurant al carrer de 

Menéndez y Pelayo, núm. 25. (232/14) 
 

14. MEDI AMBIENT. APROVAR EL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
LA FEDERACIÓ D'ADF GARRAF PER A LA GESTIÓ I EXECUCIÓ 
DELS PLANS DE PROGRAMA DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN 
MATÈRIA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS (PPI, PAM, 
PVI I PPU).  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
ACORDA: 
 
“PRIMER.  Aprovar el conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Agrupació de Defensa 
Forestal (ADF) Garraf, per a la gestió i l’execució dels plans del programa de 
suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, vàlid entre els 
anys 2014 i 2017. 
 
SEGON. Aprovar la despesa de la quantitat de MIL VUIT-CENTS TRES 
EUROS (1.803,00 €) a càrrec de la partida Manteniment d’espais naturals núm. 
42.179.22.69902; i la despesa de la quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-UN 
EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (581,27 €) a càrrec de la partida 
Manteniment de vehicles núm. 42.170.21400 del pressupost ordinari de 2014. 
Aquestes quantitats corresponen a la despesa prevista del PPI (1.803 €) i del 
PVI (581,27 €) per aquest any 2014. 
 
TERCER. Trametre aquest acord a l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis 
Forestals de la Diputació de Barcelona, a l’ADF Garraf, adscrita al nostre 
municipi, i al departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament. 
 
QUART. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi els 
documents que siguin necessaris per a executar el següent acord.” 
 
 
 
 



 
 
 

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. 
 
SERVEIS A LES PERSONES 
 

15. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 
ATURAR LA RESOLUCIÓ DELS EXPEDIENTS  DE VALORACIÓ 
DE LLOCS DE TREBALL INICIATS SEGONS ELS PROCEDIMENT 
DE VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aturar la resolució dels expedients els quals fa referència l’apartat 
12 dels Pactes del dia 1 d’abril de 2014 fins que no estiguin elaborats els 
quaranta-nou dictàmens dels expedients de valoració de llocs de treball 
iniciats segons els procediment de valoració de llocs de treball. 
 
SEGON. Determinar que els efectes de la resolució dels quaranta-nou 
expedients de valoració de llocs de treball serà la data del present acord amb 
respecte a l’apartat número 12 dels Pactes d’1 d’abril de 2014 de la Mesa 
General de Negociació.” 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

16. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA 
DISCOTECA, BAR-RESTAURANT I CONCERTS 
EXTRAORDINARIS A LA PLAÇA TRAJO DE GARBÍ, A NOM 
D’ONA BEACH CLUB, SL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
PRIMER. Aprovar i homologar, en base a l’Informe Tècnic favorable del Pla 
d’Autoprotecció introduït a la Plataforma Digital HERMES, requerit pel Decret 
82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures. L’activitat de discoteca, bar restaurant, concerts extraordinaris i està 
recollida a l’Annex I.C, 1.d) de l’esmentat Decret: “Les activitats d’espectacles 



 
 
 

públics, les activitats recreatives i les activitats esportives, a l’aire lliure, en 
espais tancats, amb una capacitat o aforament igual o superior a 500 persones 
i inferior a 5000 persones. 
 
SEGON. Proposar a l’òrgan municipal competent l’atorgament de la llicència 
municipal a ONA BEACH CLUB, SL, per a l’activitat de discoteca, bar i 
restaurant, concerts extraordinaris situada a la plaça del Trajo de Garbí. 
 
III- Condicions de la llicència: 
 
· Compliment del CTE: DB SU i DB SI. 
· Compliment del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives. 
 
·   Compliment de l’ordenança municipal reguladora d’aparcaments. 
·   Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió, haurà de disposar 
de la legalització de la instal·lació elèctrica emesa pel departament d’indústria 
de la Generalitat. 
 
·   Compliment de la normativa sanitària vigent que li és d’aplicació. 
 
·   Compliment de l’Ordenança reguladora dels establiments musicals i de 
restauració de pública concurrència. 
 
·   Compliment de l’Ordenança municipal del soroll i les vibracions. 
 
· Instal·lar i connectar via telemàtica els limitadors enregistradors que calguin 
segons l’establert en l’annex 10 de l’Ordenança de sorolls i vibracions. 
 
· Compliment del decret 84/2010, referent als plans d’autoprotecció. 
 
· L’horari de les diferents activitats haurà de complir la normativa que el reguli. 
 
·   Aforament màxim permès: 2494 persones. 
 
·   Les activitats extraordinàries festives i culturals es garantirà el compliment de 
l’article 16.2 de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. La resta 
d’activitats extraordinàries haurà de garantir el compliment dels nivells 
establerts en el mapa de capacitat acústica de la ciutat. 
 
·   Al compliment de les condicions dels informe de Prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis. 
 
·   A l’informe de mobilitat emès pel responsable de Mobilitat de l’Ajuntament. 
· A l’informe de salut emès per la tècnica en salut. 
 



 
 
 

IV- Prèviament a l’exercici de l’activitat s’ha presentar la documentació següent: 
 
·   Pla d’autoprotecció validat pel departament de protecció civil i penjant a la 
plataforma Hermes. 
 
· Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació 
elèctrica emesa pel departament d’indústria de la Generalitat. 
 
· Fotocòpia de la legalització de l’aparell elevador emès pel departament 
d’indústria de la Generalitat. 
 
·   Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 
d’acord al projecte presentat i que compleixen amb la normativa que li són 
d’aplicació. 
 
· Acreditar el nombre de controladors i vigilants disponibles. 
 
· Certificat acústic emès per una empresa acreditada amb mesures des dels 
punts més sensibles i dels quals ens han manifestat tenir molèsties, acreditant 
el compliment de l’ordenança reguladora del soroll i vibracions. 
 
· Certificat limitador que acrediti els nivells al qual s’ha precintat per tal de 
complir amb l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions i la seva connexió 
via telemàtica. 
 
· Cal disposar de tots els rètols i plaques normalitzades, segons el Decret 
112/2010. 
 
· Disposar de l’acte favorable del control preventiu de l’Administració de la 
Generalitat, d’acord amb la Llei 3/2010. 
 
· Cal disposar de l’autorització de ports de la Generalitat per tal d’utilitzar com a 
aparcament l’espai disponible en la terminal del port. 
 
· Acreditar el nombre de controladors i vigilants disponibles. 
 
· Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010. 
 
· Dispositiu d’assistència sanitària disponible. 
 
Observacions: El dia del primer concert es realitzaran mesures per part d’una 
EPCA, per tal de garantir el compliment dels nivells establerts en el mapa de 
capacitat acústica. 
 
V- Atenent al Títol IV, Control i Inspecció, establert en el decret 112/2010, pel 
qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives 



 
 
 

l’establiment haurà de dur a terme els controls que s’estableixen a continuació i 
en els terminis especificats. 
 
Control municipal inicial  
 
El control inicial s’ha de fer durant el període de posada en marxa de l’activitat, 
aquest període es considerarà com a període de funcionament en proves. La 
data d’inici d’aquest període s’inicia en el moment que s’acorda amb 
l’administració la data en que es portarà a terme el control, i no pot superar el 
termini d’un mes. 
 
Finit el període de posada en marxa de l’activitat, si no s’ha dut a terme el 
control inicial de l’activitat o ha tingut un resultat desfavorable, el funcionament 
de l’activitat ha de cessar. 
 
La llicència municipal caduca quan l’activitat no se sotmet a un control inicial en 
el termini establert per la llicència ambiental. 
 
VI- La llicència municipal caduca quan l’activitat no se sotmet a un control inicial 
en el termini establert per la llicència ambiental. 
 
VII- El cessament definitiu o temporal de les activitats en règim de llicència 
municipal al s’ha de comunicar a l’administració competent. 
 
VIII- Cal notificar aquesta resolució en la forma prevista a la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 

 
17. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR LA FITXA DEL 

PROJECTE D’OBRES MENORS AL PARC DE RIBES ROGES. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la fitxa del projecte, 
corresponent a diverses actuacions al Parc de Ribes Roges. 

 
18. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR LA FITXA 

D’OBRES MENORS A REALITZAR A LA MASIA CABANYES.  
 

S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la fitxa del projecte, 
corresponent a diverses actuacions a la Masia d’en Cabanyes.  
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 10 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general  
 

 
 


