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MARM/sgh 
 

AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIÓÓ  DDEE  CCAARRÀÀCCTTEERR  OORRDDIINNAARRII  DDEE  LLAA  

JJUUNNTTAA  DDEE  GGOOVVEERRNN  LLOOCCAALL  DDEELL  DDIIAA  77  DDEE  MMAARRÇÇ  DDEE  22001199  

 
A Palau-solità i Plegamans, el dia 7 de març de 2019 a les 19:00 hores prèvia 
convocatòria oportuna i sota la presidència de l’Alcaldessa senyora Teresa 
Padrós i Casañas, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local a la 
Saló de Sessions, per a celebrar la sessió de caràcter ordinari en primera 
convocatòria. 
 
Hi són presents els senyors Regidors següents: 
 
PADRÓS CASAÑAS TERESA 
CABEZA NIETO MARIA CARMEN 
SANZ  CABERO CARMEN 
FERNANDEZ  GARCIA LUISA 
ROVIRA BADIA MIQUEL 
SANABRIA ROBLEDO MARC 
 

 

 
 
Assistits de la Secretària accidental que subscriu, Sandra Cortiella Salvador i 
de l’Interventor Esaú Soto Martínez. 
 
Tot seguit hom dóna compte i informa de la correspondència oficial rebuda 
des de la darrera sessió, així com dels Butlletins Oficials, Decrets i 
Resolucions emeses fins a la data, donant-se per informats. 
 

11..--  LLEECCTTUURRAA  II  AAPPRROOVVAACCIIÓÓ  DDEE  LL’’AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIÓÓ  

AANNTTEERRIIOORR    

 
La Presidència, declara vàlidament oberta la sessió, que s’inicia amb la lectura 
i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de caràcter ordinari de data 21 
de febrer de 2019, que resta aprovat com a acta per unanimitat. 
 

22..  LLLLIICCÈÈNNCCIIEESS  PPEERR  AA  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIOONNSS,,  IINNSSTTAALL··LLAACCIIOONNSS  

II  OOBBRREESS 

 

La Junta de Govern Local com a òrgan competent per l’atorgament de 
llicències, conforme a la delegació efectuada per l’Alcaldia en data 26 de juny 
de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 27 de juliol de 
2015, acordà, sense perjudici d’autoritat superior i deixant a excepció els drets 
de tercers, resoldre al respecte de les següents llicències urbanístiques, 
aplicant-se la quota, pel que fa a l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres que també s’assenyala, i informant-los, pel que fa a aquesta i d’acord 
amb l’establert a l’Ordenança Fiscal de l’Impost, la inspecció i la comprovació 
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de l’impost es realitzarà d’acord amb el que es preveu a la Llei General 
Tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament. 
 
L'adopció dels acords inclosos en aquest punt correspon a la Junta de Govern 
Local per delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015 i conforme a allò establert a l'article 53.3 del Decret 
legislatiu 2/2003. 
 
COMUNICACIONS PRÈVIES AMB DIRECCIÓ TÈCNICA 
 

PRP2019/330 Exp. 2018 /113 . Vista la comunicació prèvia amb direcció 
tècnica presentada per CLUSELLAS MACIA, RAFAEL en representació de 
KAUTEX TEXTRON IBERICA, SL, de data 14/12/2018, registre d’entrada 
núm. 2018/18206 per a les obres d'instal·lació de plaques fotovoltaiques per 
autoconsum al C/ MERCADERS, 8. 
 
Emesos els oportuns informes i vist l’informe núm.  46/19 emès per l’ 
arquitecte tècnic que tot seguit es transcriu: 
 
“ IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT 
 

Informe número 046/19, relatiu a la presentació de comunicació prèvia 
amb direcció tècnica instada RAFAEL CLUSELLAS MACIA – INNOVER 

INSTALACIONES DE NUEVAS ENERGÍAS S.L. en nom i representació de 
ANTONIO BOIX GARCIA – KAUTEX TEXTRON IBÉRICA S.L. per a les obres 
de INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES a la finca situada a 

CARRER MERCADERS 8. 
 

RELACIÓ DE FETS 
 

 El  14 de desembre de 2019 i registre d’entrada 18206, Rafael 
Clusellas – Innover instal·lacions de nuevas energies S.L. en nom i 
representació d’Antoni Boix Garcia – Kautex textron iberica SL. 

presenta comunicació prèvia amb direcció tècnica. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC). 
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la 

Llei d'Urbanisme (RLUC). 
 POUM de Palau-solità i Plegamans, aprovat definitivament per la CTUB 

de 23 d’abril de 2.015 i publicat el 30 d’octubre de 2015. 

 Ordenança Municipal per a la gestió de residus de la construcció, 
aprovada definitivament per la Corporació el 29 de Maig del 2008. 

 L’article 3.2 de l’Ordenança municipal sobre garantia de reposició 
d’elements urbanístics en les construccions, instal·lacions i obres. 

 Ordenança Fiscal núm. 4 . Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres.  
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INFORME 

 
Que en data 14 de desembre s’aporta: 

 Projecte tècnic i estudi bàsic seguretat i salut 
 Assumeix tècnic 
 

Aquests serveis tècnics han revisat l'expedient i la documentació aportada, 
i donat que l’obra objecte de comunicació prèvia compleix amb les 

prescripcions del planejament urbanístic vigent i s’ajusta a dret, es fa 
constar que SI pot considerar-se vàlidament efectuada la comunicació 
referida. 

 
El pressupost d’acord amb el projecte presentat és de 180.672,27€. 

 
Fiança en concepte de gestió de residus procedents de construcció i 
enderroc 150,00€ (quantia mínima) 

 
L’article 6è de l’Ordenança Fiscal número 4 reguladora de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres estableix que “es concedirà una 
bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions, 

instal·lacions u obres ja existents en les que s’incorporin sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. 
 

L’article 5è de l’Ordenança fiscal sobre béns immobles, preveu una 
bonificació del 50% fins tres anys de la quota íntegra de l’impost, els béns 

immobles  en els que s’hagi instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic 
o elèctric de l’energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la 
normativa vigent. Aquesta bonificació està condicionada a què les 

instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin 
de la corresponent homologació per l’administració competent. A més a 

més s’hauran de complir les següents especificitats: 
 
Per reconèixer el dret de la present bonificació caldrà aportar còpia 

compulsada de les factures acreditatives de les despeses i dels contracte 
de manteniment de la instal·lació solar per part d’empresa instal·ladora 

autoritzada, juntament amb la sol·licitud, excepte en el cas de plaques 
fotovoltaiques (per no ser obligatori el manteniment). 
 

Aquesta bonificació s’aplicarà com a màxim durant 3 exercicis consecutius, 
havent de quedar acreditat cada any els manteniment de la instal·lació. 

Aquesta justificació s’haurà de presentar per part dels interessats sense 
ser necessari el requeriment a tal efecte per part de l’Ajuntament. Cas 
contrari la bonificació s’anul·larà automàticament. 

 
Per a l’atorgament de la bonificació caldrà informe favorable del servei de 

Medi Ambient de l’Ajuntament, el qual es pronunciarà sobre la validesa i 
efectivitat de la instal·lació realitzada. 
 

Pel que per procedir a l’aplicació de la bonificació de l’ICIO, caldrà aportar 
la corresponent documentació un cop s’hagi finalitzat les obres. 
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Que tots els treballs, d’emmagatzematge, col·locació de sacs i aplec de 

materials s’haurà de fer a l’interior de la finca. Es recorda que serà 
necessari sol·licitar permís d’ocupació de via pública per a qualsevol treball 

de càrrega o descàrrega encara que sigui puntual, que impliqui reserva 
d’espai d’estacionament o tall parcial o total de la via. 
 

Es posa de manifest que un cop acabada l’obra, i previ al tràmit de retorn 
de fiances caldrà aportar el corresponent Certificat Final d’Obra, 

certificat de la gestió de residus i fotografies acreditatives que no s’ha 
afectat la via pública.  
 

I així s’informa per posar en el seu coneixement i als efectes del que es 
considerin oportuns” 

 
Atès l’establert per l’article 9 de l’ordenança fiscal núm. 4 reguladora de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres pel que fa al règim de 
declaració i ingrés d’aquest. 
 
Atès l’establert per l’article 6.2 de la Taxa reguladora de llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 
 
Atès que la garantia de reposició d’elements urbanístics haurà de ser 
constituïda conforme a l’establert per l’Ordenança de reposició d’elements 
urbanístics en les construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament 
per la Corporació el 26 d'abril de 2007 i publicada al BOP el 5 de juliol de 2007. 
Per la devolució de la garantia, caldrà adjuntar, amb la petició, dues fotografies 
de l’estat de la urbanització un cop acabades les obres objecte del present 
expedient. La devolució de la garantia es farà efectiva una vegada obtinguda la 
llicència de primera ocupació de l’edifici, si aquesta és preceptiva i en tot cas 
prèvia inspecció per part dels serveis tècnics. 
 
Atès l’establert pels articles 4 i 6 de l’ordenança municipal per a la gestió dels 
residus de la construcció, aprovada per aquest Ajuntament en data 29 de maig 
de 2008, (BOP de data 5/08/08), per tal de respondre que els materials 
residuals son gestionats en instal·lacions autoritzades, considerant-se la seva 
constitució, requisit necessari per a l’eficàcia de l’autorització municipal i per a 
l’execució de les obres, per la qual cosa, aquestes no podran iniciar-se si 
prèviament no s’ha fet efectiva la fiança. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Prendre en consideració la comunicació prèvia amb direcció tècnica 
instada per KAUTEX TEXTRON IBERICA, SL, les obres d'instal·lació de 
plaques fotovoltaiques per autoconsum al C/ MERCADERS 8. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les obligacions tributàries que es detallen a 
continuació: 
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- Liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres  
per import de 7.226,89€. 
- Taxa de comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme (art. 
6.2) per import de 2.027,20€. 
 
(Aquestes liquidacions es notificaran a l’interessat oportunament per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona) 
 
TERCER.- Caldrà constituir, pel que fa als residus que les obres generin, la 
fiança establerta per l’ordenança municipal de gestió de residus conforme a 
l’establert al seu article 6, per import de 150,00€ en concepte d’enderroc i 
construcció. 
 
 
 

 

 

 

PRP2019/332 Exp. 2019 /6 . Vista la comunicació prèvia amb direcció tècnica 
presentada per PEREZ ESTEVE, VICTORIA EUGENIA en representació de 
RESIDENCIAL PALAU - GLOLVI, SL, de data 04/02/2019, registre d’entrada 
núm. 2019/2533 per a la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’edifici 
situat a l’AV. CATALUNYA 22 (Residencial Palau). 
 
Emesos els oportuns informes i vist l’informe núm. 37/19 emès per l’arquitecte 
tècnic que tot seguit es transcriu: 
 
“ IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT 

 
Informe número 037/19, relatiu a la presentació de comunicació prèvia 
amb direcció tècnica instada RESIDENCIAL PALAU – GLOLVI S.L. per a les 

obres d’INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA A LA COBERTA DE LA 
RESIDÈNCIA a la finca situada a AVINGUDA CATALUNYA 22. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 

 El  31 de gener de 2019 i registre d’entrada 2317, Oriol Xalabarder 
– Comercial Vallesana de suministros S.A. en nom i representació de 

Glolvi S.L. – Victòria Eugènia Perez presenta comunicació prèvia amb 
direcció tècnica. 

 El 31 de gener de 2019 i registre d’entrada 2329, Oriol Xalabarder 

– Comercial Vallesana de suministros S.A. en nom i representació de 
Glolvi S.L. – Victòria Eugènia Perez aporta documentació gràfica 

 El 4 de febrer de 2019 i registre d’entrada 2533, Oriol Xalabarder 
– Comercial Vallesana de suministros S.A. en nom i representació de 
Golvi S.L. – Victòria Eugènia Perez sol·licita bonificació de taxes.  

 
FONAMENTS DE DRET 
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 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC). 
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la 

Llei d'Urbanisme (RLUC). 
 POUM de Palau-solità i Plegamans, aprovat definitivament per la CTUB 

de 23 d’abril de 2.015 i publicat el 30 d’octubre de 2015. 

 Ordenança Municipal per a la gestió de residus de la construcció, 
aprovada definitivament per la Corporació el 29 de Maig del 2008. 

 L’article 3.2 de l’Ordenança municipal sobre garantia de reposició 
d’elements urbanístics en les construccions, instal·lacions i obres. 

 Ordenança Fiscal núm. 4 . Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres.  
 

INFORME 
 
Que en data 31 de gener s’aporta: 

 Projecte tècnic i estudi bàsic seguretat i salut 
 Declaració responsable tècnica 

 Documentació gràfica  
 Documentació addicional 

 
Aquests serveis tècnics han revisat l'expedient i la documentació aportada, 
i donat que l’obra objecte de comunicació prèvia compleix amb les 

prescripcions del planejament urbanístic vigent i s’ajusta a dret, es fa 
constar que SI pot considerar-se vàlidament efectuada la comunicació 

referida. 
 
El pressupost d’acord amb el projecte presentat és de 67.445,45€. 

 
Fiança en concepte de gestió de residus procedents de construcció i 

enderroc 150,00€ (quantia mínima) 
 
L’article 6è de l’Ordenança Fiscal número 4 reguladora de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres estableix que “es concedirà una 
bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions, 

instal·lacions u obres ja existents en les que s’incorporin sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.” 
 

L’article 5è de l’Ordenança fiscal sobre béns immobles, preveu una 
bonificació del 50% fins tres anys de la quota íntegra de l’impost, els béns 

immobles  en els que s’hagi instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic 
o elèctric de l’energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la 
normativa vigent. Aquesta bonificació està condicionada a què les 

instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin 
de la corresponent homologació per l’administració competent. A més a 

més s’hauran de complir les següents especificitats: 
 
Per reconèixer el dret de la present bonificació caldrà aportar còpia 

compulsada de les factures acreditatives de les despeses i dels contracte 
de manteniment de la instal·lació solar per part d’empresa instal·ladora 

autoritzada, juntament amb la sol·licitud, excepte en el cas de plaques 
fotovoltaiques (per no ser obligatori el manteniment). 
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Aquesta bonificació s’aplicarà com a màxim durant 3 exercicis consecutius, 
havent de quedar acreditat cada any els manteniment de la instal·lació. 

Aquesta justificació s’haurà de presentar per part dels interessats sense 
ser necessari el requeriment a tal efecte per part de l’Ajuntament. Cas 
contrari la bonificació s’anul·larà automàticament. 

 
Per a l’atorgament de la bonificació caldrà informe favorable del servei de 

Medi Ambient de l’Ajuntament, el qual es pronunciarà sobre la validesa i 
efectivitat de la instal·lació realitzada. 
 

Pel que per procedir a l’aplicació de la bonificació de l’ICIO, caldrà aportar 
la corresponent documentació un cop s’hagi finalitzat les obres. 

 
Que tots els treballs, d’emmagatzematge, col·locació de sacs i aplec de 
materials s’haurà de fer a l’interior de la finca. Es recorda que serà 

necessari sol·licitar permís d’ocupació de via pública per a qualsevol treball 
de càrrega o descàrrega encara que sigui puntual, que impliqui reserva 

d’espai d’estacionament o tall parcial o total de la via. 
 

Es posa de manifest que un cop acabada l’obra, i previ al tràmit de retorn 
de fiances caldrà aportar el corresponent Certificat Final d’Obra, 
certificat de la gestió de residus i fotografies acreditatives que no s’ha 

afectat la via pública.  
 

I així s’informa per posar en el seu coneixement i als efectes del que es 
considerin oportuns” 

 
 
Atès l’establert per l’article 9 de l’ordenança fiscal núm. 4 reguladora de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres pel que fa al règim de 
declaració i ingrés d’aquest. 
 
Atès l’establert per l’article 6.2 de la Taxa reguladora de llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 
 
Atès que la garantia de reposició d’elements urbanístics haurà de ser 
constituïda conforme a l’establert per l’Ordenança de reposició d’elements 
urbanístics en les construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament 
per la Corporació el 26 d'abril de 2007 i publicada al BOP el 5 de juliol de 2007. 
Per la devolució de la garantia, caldrà adjuntar, amb la petició, dues fotografies 
de l’estat de la urbanització un cop acabades les obres objecte del present 
expedient. La devolució de la garantia es farà efectiva una vegada obtinguda la 
llicència de primera ocupació de l’edifici, si aquesta és preceptiva i en tot cas 
prèvia inspecció per part dels serveis tècnics. 
 
Atès l’establert pels articles 4 i 6 de l’ordenança municipal per a la gestió dels 
residus de la construcció, aprovada per aquest Ajuntament en data 29 de maig 
de 2008, (BOP de data 5/08/08), per tal de respondre que els materials 
residuals son gestionats en instal·lacions autoritzades, considerant-se la seva 
constitució, requisit necessari per a l’eficàcia de l’autorització municipal i per a 
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l’execució de les obres, per la qual cosa, aquestes no podran iniciar-se si 
prèviament no s’ha fet efectiva la fiança. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Prendre en consideració la comunicació prèvia amb direcció tècnica 
instada per PEREZ ESTEVE, VICTORIA EUGENIA en representació de 
RESIDENCIAL PALAU - GLOLVI, SL, per a la instal·lació solar fotovoltaica a 
la coberta de l’edifici situat a l’AV. CATALUNYA 22 (Residencial Palau). 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les obligacions tributàries que es detallen a 
continuació: 
 
- Liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres  
per import de 2.697,82€. 
- Taxa de comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme (art. 
6.2) per import de 756,76€. 
 
(Aquestes liquidacions es notificaran a l’interessat oportunament per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona) 
 
TERCER.- Caldrà constituir, pel que fa als residus que les obres generin, la 
fiança establerta per l’ordenança municipal de gestió de residus conforme a 
l’establert al seu article 6, per import de 150,00€ en concepte d’enderroc i 
construcció. 
 
 
ASSUMPTES URBANÍSTICS. LLICÈNCIES D'OBRES MAJORS 
 

 

PRP2019/301 Exp. 2017 /1, relatiu a la sol·licitud de pròrroga de la llicència 
d’obres sol.licitada en data 6 de juliol de 2017 per l'acabament de les obres de 
construcció de nau de disseny i fabricació de productes tèxtils a la finca 
ubicada al c/ Mercaders, 10-16, instada inicialment per Punta Na, SL, amb 
expedient d’obres 2013/64. 

 
Vist l’informe número  35/19 emès pels serveis tècnics, que tot seguit es 
transcriu: 
 
“Informe 035/19, els Serveis Tècnics municipals, en relació a la sol·licitud presentada 
per la Sra. Alejandra Cutillas Hernández en representació de PUNTA NA S.A. i respecte  
a la sol·licitud de pròrroga de la  Llicència d’Obres Majors Exp. 2013/64 corresponent a 
les obres de CONSTRUCCIÓ NAU DISSENY I FABRICACIÓ DE PRODUCTES 
TÈXTILS a la finca situada a carrer Mercaders 10-16 de Palau-solità i Plegamans,  
s’emet el següent:: 
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RELACIÓ DE FETS 

 
 Que el  5 de desembre de 2013 en JGL,  es va atorgar llicència d’obres per a la 

construcció de nau disseny i fabricació de productes tèxtils, Exp.  2013/64, 
condicionant l’inici de les obres a la presentació de documentació tècnica. 

 Que en data 11 de maig de 2015 i registre de sortida 2445, es fa tramesa d’informe 
tècnic núm. 87/15, pel que es manifesta que no hi ha inconvenient en què s’iniciïn 
les obres.  

 Que en data 6 de juliol de 2017 i registre d’entrada 10194,  es sol·licita pròrroga fins 
a setembre de 2019. 

 El 4 d’octubre de 2017 i registre de sortida 6760 es notifica informe de requeriment 
de documentació. 

 Que en data 11 de gener de 2018 i registre d’entrada 556, Alejandra Cutillas en nom 
i representació de PUNTO FA S.L., aporta instància aportant certificat requerit. 

 Que en data 12 de febrer de 2019 i registre d’entrada 3135, Alejandra Cutillas aporta 
instància posant de manifest que la pròrroga sol·licitada ha d’anar a nom de PUNTO 
FA, S.L. 

 
 

INFORMA: 
 
Que el certificat aportat en data 11 de gener de 2018 es considera correcte i s’incorpora 
a l’expedient.  
 
Que d’acord amb el certificat aportat, la part d’obra que manca per executar correspon 
al pressupost de 6.383.541,13€.  
 
Per tot l’exposat, aquests serveis tècnics no veuen inconvenient en atorgar la 
pròrroga sol·licitada. 
 
Els terminis per a l’execució de les obres d’acord amb l’article 181 del D.L. 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLU, són els següents: 
a) Un any per a començar les obres, i  
b) Tres anys per acabar-les des de la data de la notificació de la concessió de la 

llicència 
 
I així s’informa per posar en el seu coneixement i als efectes del que es considerin 
oportuns.” 
 

 

Atès l’establert per l’article 6è 1A de la Taxa reguladora de llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 

 

1. Autoritzar la pròrroga de la llicència d’obres, a favor de Punto Fa, SL, per 
l'acabament de les obres de construcció de nau de disseny i fabricació de 
productes tèxtils a la finca ubicada al c/ Mercaders, 10-16. 

 
2. Aprovar la liquidació de les obligacions tributàries que es detallen a 

continuació: 
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 Taxa de llicències o la comprovació d’activitats comunicada en materia 
d’urbanisme (art. 6è, 1C) per import de 79.583,61€. 

 
(Aquestes liquidacions es notificaran a l’interessat oportunament per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona) 

 
3. Notificar aquest acord a Punta Na, SL, Punto Fa, SL i a l’Organisme de la 

Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 

 

PRP2019/337 Exp. 2018/15. Vista la sol·licitud presentada per Casals 
Subirana, Jorge en representació de Arids Banus, SA, de data 13 de febrer 
de 2018, registre d’entrada núm. 2018/2208 per a la millora de finca agrícola 
situada al Polígon 9, parcel·la 5. 
 
Emesos els oportuns informes i vist l’informe núm. 06/19 emès per l’arquitecte 
que tot seguit es transcriu: 
 
“IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT   

Informe número 006/19 relatiu a la presentació de llicència d’obres majors per part de 
ARIDS BANUS SA representada per Marc Banús Prades per les obres de MILLORA 
FINCA AGRICOLA, a la finca situada al Polígon 9, parcel·la 5 del cadastre de rústega 
del municipi de Palau-solità i Plegamans i superfície de 4,17Ha. 
 
RELACIÓ DE FETS 

 El 13 de febrer de 2018 el sol·licitant presenta llicència d’obres majors i Alcaldia dicta 
providència per donar curs legal a la comunicació referida. 

 
NORMATIVA 

 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya (TRLUC). 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'Urbanisme (RLUC). 

 POUM de Palau-solità i Plegamans, aprovat definitivament per la CTUB de 23 
d’abril de 2015 i publicat en data 30 d’octubre de 2015. 

 Decret 396/2006 de 17 d'Octubre, per el qual es regula la intervenció ambiental 
en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que 
s'efectuïn amb l'aportació de terres procedents d'obres de la construcció.  

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 

 
INFORME 

 
Que la finca objecte d'aquesta sol·licitud, segons la documentació aportada és la 
parcel·la 5 del polígon 9 del cadastre de rústega, té qualificació de sòl no urbanitzable 
(clau 21a). Agrícola i forestal d’especial valor d’espais connectors (PTMB) d’acord amb 
el POUM vigent.  
 
El Projecte presentat ha estat redactat per Jordi Casals Subirana, Enginyer Tècnic 
Agrícola. 
 
Que en data 10 de abril de 2018 s’aporta la següent documentació: 

- Projecte esmenat i complimentat d’acord amb l’informe tècnic 091_18. 
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- Certificat especificant que l’aportació de terres es realitzarà únicament amb 
material inert; d’acord amb els requisits del Decret 396/2006. 

- Llicència fiscal d’activitats comercials i industrials. 
- Assumeix tècnic. 
- Autorització expressa del propietari de la finca. 

 
Que en data 25 d’octubre de 2018 s’aporta la següent documentació: 

- Informe favorable condicionat de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada a 
Barcelona (OGAU)  

Que en data 12 de desembre de 2018 s’aporta la següent documentació: 
- Informe favorable condicionat Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació (DARP) 
 
Els Serveis Tècnics Municipals consideren que l’obra de MILLORA FINCA 
AGRICOLA a la finca situada al Polígon 9, parcel·la 5, presentada SI s’ajusta a les 
ordenances d’aplicació, si bé caldrà condicionar l’inici de l’obra a l’aportació de la 
següent documentació: 
1. Donar compliment al informe favorable condicionat de l’Oficina de Gestió Ambiental 

Unificada a Barcelona (OGAU) i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP). 

2. Es posa de manifest que existeixen un traçat de línies elèctriques aèries dins l’àmbit 
de millora agrícola, així doncs cal obtenir el corresponent informe favorable de la 
companyia elèctrica titular de la instal·lació. 

 
Es recorda que l’àmbit d’actuació haurà d’estar degudament tancat, per tal d’impedir 
descàrregues incontrolades de residus, essent el promotor de la llicència el responsable 
d’aquestes pel cas que es produïssin. 
 

El pressupost d’acord amb Ordenança Fiscal núm. 4 (Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres) el pressupost és de 755.535€. Per tant, es procedirà a la 
liquidació provisional calculada d’acord amb la base esmentada de l’ICIO. 
 
Import de la garantia de reposició d'elements urbanístics en les construccions, 
instal·lacions i obres: 2.000€ (en aplicació de l’Ordenança Municipal). 
 
Es posa de manifest que un cop acabada l’obra, previ al retorn de fiances i garanties 
caldrà justificar la restitució i el restabliment del camí rural d’accés i per altra banda 
l’aportació de terra vegetal a l’àmbit d’actuació de la finca i la restitució ambiental del 
territori. 
 
S’informa per posar en el seu coneixement i als efectes que es consideri oportú.” 

 
Atès l’establert per l’article 9 de l’ordenança fiscal núm. 4 reguladora de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres pel que fa al règim de 
declaració i ingrés d’aquest. 
 
Atès l’establert per l’article 6è 1A de la Taxa reguladora de llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 
 
Atès que la garantia de reposició d’elements urbanístics haurà de ser 
constituïda conforme a l’establert per l’Ordenança de reposició d’elements 
urbanístics en les construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament 
per la Corporació el 26 d’abril del 2007 i publicada al BOP el 5 de juliol de 2007. 
Per la devolució de la garantia, caldrà adjuntar, amb la petició, dues fotografies 
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de l’estat de la urbanització un cop acabades les obres objecte de llicència. La 
devolució de la garantia es farà efectiva una vegada obtinguda la llicència de 
primera ocupació de l’edifici, si aquesta és preceptiva i en tot cas prèvia 
inspecció per part dels serveis tècnics. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Concedir a ARIDS BANUS, SA llicència d'obres majors per a la 
millora de finca agrícola situada al polígon 9, parcel·la 5 condicionada a les 
determinacions posades de manifest a l’informe tècnic, respecte de les quals 
s’ha de donar compliment, així com donar compliment als requeriments que es 
deriven dels informes sectorials emesos (Direcció General de 
Desenvolupament Rural i OGAU), fent constar especialment que previ a l’inici 
de l’obra cal obtenir el corresponent informe favorable de la companyia elèctrica 
titular de la instal·lació. 
 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les obligacions tributàries que es detallen a 
continuació: 
 
- Liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres  
per import de 30.221,40€. 
- Taxa de llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme (art. 6è, 1A) per import de 9.419,25€. 
 
(Aquestes liquidacions es notificaran a l’interessat oportunament per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona) 
 
TERCER.- Caldrà constituir la garantia de reposició d’elements urbanístics en 
les construccions, instal·lacions i obres per import de 2.000,00€. 
 

 

PRP2019/341 Exp. 2019/8. Vista la sol·licitud presentada per Pallàs Lluis, 
Carolina en representació de Farnés Costajussà, Lluis, de data 4 de febrer 
de 2019, registre d’entrada núm. 2019/2558 per a la construcció de dos 
habitatges unifamiliars aïllats amb garatge, a la finca ubicada al c/ Gaig, 45 
amb c/ Pinsà. 
 
Emesos els oportuns informes i vist l’informe núm. 40/19 emès per l’arquitecte 
que tot seguit es transcriu: 
 
“IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT 

 Informe número 040_19, relatiu a la sol·licitud presentada pel Sra. CAROLINA 
PALLAS LLUIS, en representació del Sr. LLUIS FARNES COSTAJUSSA, per a les 
obres de CONSTRUCCIÓ DE DOS HABITATGE UNIFAMILIAR AGRUPATS, a la 
finca situada al C/ GAIG núm. 45 I C/ PINSA núm. 3 de Palau-solità i Plegamans, 
expedient 008/2019. 
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RELACIÓ DE FETS: 
 El 4 de febrer de 2019 la Sra. Sra. CAROLINA PALLAS LLUIS va sol·licitar 

la llicència de referència i Alcaldia va dictar providència per donar curs legal a la 
tramitació de sol·licitud de llicència. 

 
LEGISLACIÓ APLICABLE: 

 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya (TRLUC). 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'Urbanisme (RLUC). 

 POUM de Palau-solità i Plegamans, aprovat definitivament per la CTUB de 23 

d’abril de 2.015 i publicat el 30 d’octubre de 2015. 

 Ordenança Municipal sobre la garantia de reposició d'elements urbanístics en les 
construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament per la Corporació el 
26 d'Abril del 2007. 

 Ordenança Municipal per a la gestió de residus de la construcció, aprovada 
definitivament per la Corporació el 29 de Maig del 2008. 

 Ordenança Municipal per a l’Estalvi Aigua, aprovada definitivament per la 
Corporació el 8 de novembre de 2017. 

 Ordenança Municipal sobre la incorporació de sistemes de captació d’Energia 
Solar Tèrmica, aprovada definitivament per la Corporació el 26 d’agost del 2009. 

 
INFORMA: 
 
Que el 4 de febrer de 2019  s’aporta la següent documentació: 

- Projecte Bàsic i Executiu visat. 
- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
- Fitxa compliment Ordenança Municipal per a l’Estalvi Aigua. 
- Document d’innecessarietat d’ocupació de la via pública per l’organització de 

l’obra. 
- Full Estadístic de la Generalitat. 

 
Que l’edificació objecte de construcció té una qualificació de Zona Cases aïllades en 
parcel·la mínima de 400 m2 (clau 6c1) 
 
Els Serveis Tècnics Municipals consideren que l’obra de construcció de DE DOS 
HABITATGE UNIFAMILIAR AGRUPATS a finca situada al C/ GAIG núm. 45 I C/ 
PINSA núm. 3, presentada SI s’ajusta a les ordenances d’aplicació, si bé caldrà 
condicionar l’inici de l’obra a l’aportació de la següent documentació: 

1. Proforma registre propietat on consti una única finca amb tres entitats (una 
existent i dos en construcció). Caldrà definir els elements comunitaris i/o 
privatius així com els coeficients de participació. 

2. Projecte Executiu i ESS. 
3. Còpia de l’Impost sobre activitats econòmiques del constructor (IAE). 
4. Justificant Assegurança desenal o Declaració d’autopromoció. 
5. Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 

construccions a línies elèctriques. (D’acord amb la Resolució de 4 de novembre 
de 1988,  Direcció General d’Energia). 

6. Assumeix Arquitecte, Arquitecte tècnic, Coordinació de Seguretat i Salut i 
Programa de Control de Qualitat. 
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El pressupost d’acord amb el projecte presentat és de 323.109,36€, que d’acord amb 
Ordenança Fiscal núm. 4 (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) el 
pressupost és de 422.160,10€. Per tant, es procedeix a la liquidació provisional 
calculada d’acord amb l’ICIO, per tal de practicar la liquidació definitiva en base al cost 
real i efectiu caldrà aportar la documentació justificativa corresponent. 
 
Import de la garantia de reposició d'elements urbanístics en les construccions, 
instal·lacions i obres: 2.000€ (en aplicació de la quantia mínima). 
 
Import de la fiança per la gestió dels residus d’excavació, d’enderrocs i de la 
construcció:  
fiança en concepte de gestió de residus d’excavació: 4.301,00€ (d’acord amb el 
Projecte). 
fiança en concepte de gestió de residus procedents de construcció i enderroc: 
494,51€ (d’acord amb el Projecte). 
 
Es posa de manifest que un cop acabada l’obra, previ al retorn de fiances i garanties 
caldrà tramitar la corresponen llicència d’utilització i primera ocupació, aportar 
justificació de la gestió dels residus, de no haver afectat els elements de la via pública 
i la justificació del cost real i efectiu de l’obra. 

 
S’informa per posar en el seu coneixement i als efectes que es consideri oportú” 

 
Atès l’establert per l’article 9 de l’ordenança fiscal núm. 4 reguladora de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres pel que fa al règim de 
declaració i ingrés d’aquest. 
 
Atès l’establert per l’article 6è 1A de la Taxa reguladora de llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 
 
Atès que la garantia de reposició d’elements urbanístics haurà de ser 
constituïda conforme a l’establert per l’Ordenança de reposició d’elements 
urbanístics en les construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament 
per la Corporació el 26 d’abril del 2007 i publicada al BOP el 5 de juliol de 2007. 
Per la devolució de la garantia, caldrà adjuntar, amb la petició, dues fotografies 
de l’estat de la urbanització un cop acabades les obres objecte de llicència. La 
devolució de la garantia es farà efectiva una vegada obtinguda la llicència de 
primera ocupació de l’edifici, si aquesta és preceptiva i en tot cas prèvia 
inspecció per part dels serveis tècnics. 
 
Atès l’establert pels articles 4 i 6 de l’ordenança municipal per a la gestió dels 
residus de la construcció, aprovada per aquest Ajuntament en data 29 de maig 
de 2008, (BOP de data 5/08/08), per tal de respondre que els materials 
residuals son gestionats en instal·lacions autoritzades. considerant-se la seva 
constitució, requisit necessari per a l’eficàcia de l’autorització municipal i per a 
l’execució de les obres, per la qual cosa, aquestes no podran iniciar-se si 
prèviament no s’ha fet efectiva la fiança. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
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Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Concedir a Lluis Farnés Costajussà, llicència d'obres majors per a 
la construcció de dos habitatges unifamiliars aïllats amb garatge a la finca 
ubicada al c/ Gaig, 45 i c/ Pinsà, amb subjecció a les condicions establertes 
pel tècnic al seu informe. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les obligacions tributàries que es detallen a 
continuació: 
 
- Liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres  
per import de 16.886,40€. 
- Taxa de llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme (art. 6è, 1A) per import de 5.263,07€. 
 
(Aquestes liquidacions es notificaran a l’interessat oportunament per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona) 
 
TERCER.- Caldrà constituir, pel que fa als residus que les obres generin, unes 
fiances establertes per l’ordenança municipal de residus conforme a l’establert 
al seu article 6, quin import serà de 494,51€ en concepte d’enderroc i 
construcció i de 4.301,00€ per l’excavació. 
 
QUART.- Caldrà constituir la garantia de reposició d’elements urbanístics en 
les construccions, instal·lacions i obres per import de 2.000,00€. 
 

 

PRP2019/345 Exp. 2019/1, relatiu a la sol·licitud de pròrroga de la llicència 
d’obres per l’enderroc i construcció d’habitatge unifamiliar entremitgeres a la 
finca ubicada al c/ Bonavista, 27-29, instada per Xavier Olivera Sagués, amb 
expedient d’obres 2015/74. 

 
Vist l’informe número 47/19 emès pels serveis tècnics, que tot seguit es 
transcriu: 
 
 
“IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT: 
Informe 047/19 relatiu a sol·licitud de pròrroga de la llicència d’obres sol·licitada pel Sr. 
Albert Esteva Monforte en representació de Xavier Olivera Sagués, respecte de la 
llicència d’obres 2015/74, per la finalització de enderroc i construcció d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres al C/ Bonavista, núm. 27-29, 
 
ANTECEDENTS: 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2016 es va concedir 
llicència d’obres condicionada per l’enderroc i construcció d’un habitatge unifamiliar 
entre mitgeres al C/ Bonavista, núm. 27-29, 
Que en data 7 de juny de 2016 s’autoritza l’inici de l’obra, 
 
INFORME: 
 
Que en data 6 de febrer de 2019 s’aporta la següent documentació: 
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- Certificat del tècnic, Albert Esteva Monforte, conforme l’obra està executada al 
87% en data 6 de febrer de 2019 i el pressupost d’execució material dels treballs 
pendents d’executar és de 19.400,55. 

 
Que d’acord amb l’article 189.4, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; 
“Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga 
tant del termini de començament com del termini d'acabament de les obres, i 
l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten 
d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. La llicència 
prorrogada per aquest procediment no queda afectada pels acords regulats per 
l'article 73.” 
 
Que d’acord amb la documentació obrant a l’expedient, manca per executar un 13% de 
l’obra, i el pressupost pendent de l’obra a executar és de 19.400,55€. 
 
Així doncs, els Serveis tècnics municipals no veuen inconvenient en informar 
favorablement el termini de prorroga fins el 7 desembre del 2020. 
 
Es posa de manifest que un cop acabada l’obra, previ al retorn de fiances i garanties 
caldrà tramitar llicència d’ús i primera ocupació, aportar justificació de la gestió dels 
residus, de no haver afectat els elements de la via pública. 

 
S’informa per posar en el seu coneixement i als efectes que es consideri oportú,” 
 

Atès l’establert per l’article 6è 1A de la Taxa reguladora de llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 

 

1. Autoritzar a Xavier Olivera Sagués, la pròrroga de la llicència d’obres per 
l’enderroc i construcció d’habitatge unifamiliar entremitgeres a la finca 
ubicada al c/ Bonavista, 27-29, fins el 7 de desembre de 2020. 

 
2. Aprovar la liquidació de les obligacions tributàries que es detallen a 

continuació: 
 

 Taxa de llicències o la comprovació d’activitats comunicada en materia 
d’urbanisme (art. 6è, 1C) per import de 241,87€. 

 
(Aquestes liquidacions es notificaran a l’interessat oportunament per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona) 

 
3. Notificar aquest acord a Xavier Olivera Sagués i a l’Organisme de la 

Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 

 
PRP2019/346 Exp. 2019/15. Vista la sol·licitud presentada per Castillejo 
Fernández, Juan Javier en representació de Ripoll Cifuentes, Xavier, de 
data 4 de febrer de 2019, registre d’entrada núm. 2019/2597 per a la 
construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al c/ Vic, 3. 
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Emesos els oportuns informes i vist l’informe núm. 46/19 emès per l’arquitecte 
que tot seguit es transcriu: 
 
“IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT 
Informe número 046_19, relatiu a la llicència d’obres majors amb número d’expedient 
2018/45 per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la finca ubicada al c/ 
Vic, 3, promoguda per Xavier Ripoll Cifuentes, i atorgada amb condicions en Junta de 
Govern Local de data 19 de juliol de 2018. 
 
RELACIÓ DE FETS 

 El 08 de maig de 2018 Pol Femenias Ureña en representació de Xavier 
Ripoll Cifuentes,  va sol·licitar la llicència de referència. 

 El 19 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local, va atorgar la corresponent 
llicència, condicionada a l’aportació de documentació complementària. 

 El 13 de novembre de 2018, Pol Femenias Ureña, presenta instància 
adjuntant la renúncia com a tècnic responsable de l’obra, tot indicant que el 
motiu es que la propietat no vol continuar endavant amb la construcció. 

 El 4 de febrer de 2019 s’aporta projecte bàsic modificat. 
 
INFORMA: 
 
Que en data 4 de febrer de 2019 s’aporta la següent documentació: 

- Projecte bàsic modificat. 
- Assumeix Arquitecte. 

 
Que la documentació aportada es considera correcta i s’adjunta a l’expedient. 
 
Els Serveis Tècnics Municipals consideren que vist que s’ha modificat completament 
el projecte, s’ha reduït la superfície, s’ha modificat la distribució, el numero de 
plantes, els alçats i seccions de forma substancial, i s’aporta un Projecte Bàsic nou 
complet, caldrà deixar sense efectes la llicència d’obres expedient 45/2018 i procedir 
a l’obertura d’un nou expedient, 15/2019, amb la meritació de la corresponent taxa. 
Que part de la documentació administrativa es pot incorporar al nou expedient i en 
relació al pagament del impost es procedirà al retorn de la part proporcional. 
 
Que l’edificació objecte de nova construcció es troba ubicada en sol urbà, PAU 03 – 
MONTJUÏC, clau 6d2, Zona Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2, d’acord 
amb el POUM. 
 
Els Serveis Tècnics Municipals consideren que l’obra de HABITATGE UNIFAMILIAR 
AÏLLAT AMB PISCINA a la finca situada al carrer C/ VIC, núm. 3, presentada SI 
s’ajusta a les ordenances d’aplicació, si bé caldrà condicionar l’inici de l’obra a 
l’aportació de la següent documentació: 

1. Projecte Executiu visat i Estudi de Seguretat i Salut visat 
2. Plànol d’execució de les obres provisionals de vorera i serveis d’acord amb 

la Transitòria Quarta del POUM. 
3. Assumeix Direcció d’execució de l’obra, el Programa de Control de Qualitat i 

la Coordinació de Seguretat i Salut si correspon. 
4. Còpia de l’Impost sobre activitats econòmiques del constructor (IAE) o Alta 

censal contractista. 
5. Còpia de l’impost de bens immobles (IBI) 
6. Tramitació d’assegurança decenal en compliment de l’article 19.1 c de la Llei 

d’Ordenació de l’Edificació o declaració signada d’autopromoció.  
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7. Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques. (D’acord amb la Resolució de 4 de novembre 
de 1988,  Direcció General d’Energia). 

8. Document d’innecessarietat d’ocupació de la via pública per l’organització de 
l’obra. 
 

El pressupost d’acord amb el projecte presentat és de 175.500,00€. que d’acord amb 
Ordenança Fiscal núm. 4 (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) el 
pressupost és de 183.195,13€. Per tant, es procedeix a la liquidació provisional 
calculada d’acord amb l’ICIO, per tal de practicar la liquidació definitiva en base al cost 
real i efectiu caldrà aportar la documentació justificativa corresponent. 
 
Import de la garantia de reposició d'elements urbanístics en les construccions, 
instal·lacions i obres: 2.000,00€ (en aplicació de l’Ordenança Municipal). 
 
Import de la fiança per la gestió dels residus d’excavació, d’enderrocs i de la 
construcció:  
fiança en concepte de gestió de residus d’excavació 330,00€ (d’acord amb el Projecte). 
fiança en concepte de gestió de residus procedents de construcció i enderroc 181,50€ 
(d’acord amb el Projecte). 
 
Es posa de manifest que un cop acabada l’obra, previ al retorn de fiances i garanties 
caldrà tramitar llicència d’ús i primera ocupació i aportar justificació de la gestió dels 
residus, de no haver afectat els elements de la via pública, haver executat les obres 
provisionals d’urbanització d’acord amb la Transitòria Quarta del POUM i justificació 
d’omplir la piscina amb aigua no procedent de la xarxa. 

 
S’informa per posar en el seu coneixement a Palau-solità i Plegamans, “ 

 
Atès l’establert per l’article 9 de l’ordenança fiscal núm. 4 reguladora de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres pel que fa al règim de 
declaració i ingrés d’aquest. 
 
Atès l’establert per l’article 6è 1A de la Taxa reguladora de llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 
 
Atès que la garantia de reposició d’elements urbanístics haurà de ser 
constituïda conforme a l’establert per l’Ordenança de reposició d’elements 
urbanístics en les construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament 
per la Corporació el 26 d’abril del 2007 i publicada al BOP el 5 de juliol de 2007. 
Per la devolució de la garantia, caldrà adjuntar, amb la petició, dues fotografies 
de l’estat de la urbanització un cop acabades les obres objecte de llicència. La 
devolució de la garantia es farà efectiva una vegada obtinguda la llicència de 
primera ocupació de l’edifici, si aquesta és preceptiva i en tot cas prèvia 
inspecció per part dels serveis tècnics. 
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Atès l’establert pels articles 4 i 6 de l’ordenança municipal per a la gestió dels 
residus de la construcció, aprovada per aquest Ajuntament en data 29 de maig 
de 2008, (BOP de data 5/08/08), per tal de respondre que els materials 
residuals son gestionats en instal·lacions autoritzades. considerant-se la seva 
constitució, requisit necessari per a l’eficàcia de l’autorització municipal i per a 
l’execució de les obres, per la qual cosa, aquestes no podran iniciar-se si 
prèviament no s’ha fet efectiva la fiança. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Concedir a Xavier Ripoll Cifuentes, llicència d'obres majors per a la 
construcció d'habitatge unifamiliar aïllat a la finca ubicada al c/ Vic, 3, amb 
subjecció a les condicions establertes pel tècnic al seu informe. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les obligacions tributàries que es detallen a 
continuació: 
 
- Liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres  
per import de 7.327,81€. 
- Taxa de llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme (art. 6è, 1A) per import de 2.283,89€. 
 
(Aquestes liquidacions es notificaran a l’interessat oportunament per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona) 
 
TERCER.- Deixar sense efectes la llicència d’obres expedient 45/2018 segons 

l’establert a l’informe tècnic i  procedir a retornar la part proporcional del impost 
liquidat en el càrrec-valor 01706604/0000323376. 
 
QUART.- Caldrà constituir, pel que fa als residus que les obres generin, unes 
fiances establertes per l’ordenança municipal de residus conforme a l’establert 
al seu article 6, quin import  serà de 181,50€ en concepte d’enderroc i 
construcció i de 330,00€ per l’excavació. 
 
CINQUÈ.- Caldrà constituir la garantia de reposició d’elements urbanístics en 
les construccions, instal·lacions i obres per import de 2.000,00€. 
 

 
3. ASSUMPTES URBANÍSTICS. LLICÈNCIES D'ACTIVITATS 

L'adopció dels acords inclosos en aquest punt correspon a la Junta de Govern 
Local per delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015 i conforme a allò establert a l'article 53.3 del Decret 
legislatiu 2/2003. 
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LLICENCIES D'ACTIVITATS 
 

PRP2019/246 Atès que l’1 de març de 2018 es dona compte de la 
comunicació prèvia presentada pel Sr. Juan Antonio Herrera Torres, en 
representació de Plàstic Vintage, SL per al canvi de titularitat de l’activitat de 
comerç al detall d’aliments per animals domèstics en establiments 
especialitzats, a l’Av. Catalunya, núm. 198-200. 
 
Atès que posteriorment s’ha detectat error material en la transcripció del nom 
del titular de l’activitat, es va posar com a titular Juan Antonio Herrera Torres, 
en comptes de Plàstic Vintage, SL. 
 

Vist el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques, en què s’estableix que les administracions públiques 
poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 

interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els 
seus actes. 

 
Atès que es fa necessari procedir a la rectificació de l’esmentat error, 
  

Per unanimitat s’acordà: 
 

- Rectificar els termes de l’acord adoptat en data 1 de març de 2018 allà 
on diu : 

 
“Es dóna compte de la comunicació prèvia de canvi de titularitat que ha tingut 

entrada en aquesta Corporació durant el mes de febrer de 2018: 

 

titular Activitat Número expedient 

JUAN ANTONIO 

HERRERA TORRES 

CANVI DE TITULARITAT 

DE L’ACTIVITAT DE 

COMERÇ AL DETALL 

D’ALIMENTS PER 

ANIMALS DOMÈSTICS 

EN ESTABLIMENTS 

ESPECIALITZATS  

2018/07” 

 

Ha de dir: 
 
“Es dóna compte de la comunicació prèvia de canvi de titularitat que ha tingut 

entrada en aquesta Corporació durant el mes de febrer de 2018: 
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Núm. 

expedient 

Nom Adreça Activitat  Titular anterior 

2018/07   PLASTIC 

VINTAGE 

S.L. 

AV 

CATALUNYA, 

198-200 

PALAU-

SOLITÀ I 

PLEGAMANS 

COMERÇ AL 

DETALL 

D’ALIMENTS PER 

ANIMALS 

DOMÈSTICS EN 

ESTABLIMENTS 

ESPECIALITZATS 

BOXER 

DEWANDAS, 

SL 

 

 

 

 

PRP2019/311 Es dóna compte de la comunicació prèvia de canvi de titularitat 

que ha tingut entrada en aquesta Corporació en data 18/02/2019: 

 

Per unanimitat s’acordà: 
 

Núm. 

expedient 

Nom Adreça Activitat  Titular anterior 

2019/05    PERPIÑA 

LUQUE 

AXEL 

C/ SANT 

JOAN, 94  

FORN I 

DEGUSTACIÓ 

AXEL 

PERPIÑA, 

SCP 

 

PRP2019/312 Es dóna compte de la comunicació prèvia de canvi de titularitat 

que ha tingut entrada en aquesta Corporació en data 13 de febrer de 2019: 

 

Per unanimitat s’acordà: 
 

Núm. 

expedient 

Nom Adreça Activitat  Titular anterior 

2019/03    GARCIA 

SANCHEZ 

C/ ESTACIO, 3  BAR MARIBEL 

ROMERO 
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LUIS ASENSIO 

 

PRP2019/314 Vista la documentació de comunicació prèvia (annex III) 
presentada per Arvitec Disseny i Construcció, SL, per a la instal·lació de 
l’activitat de taller de disseny i construcció de màquines per a l’extrusió de 
termoplàstics, a l’Av. Camí Reial, 10.  
 
Vist l’informe tècnic número 2019/34 que tot seguit es transcriu: 
 
“Identificació de l’expedient 
 
Informe referent a la l’expedient 2018/6 relatiu a la comunicació d’inici d’una activitat 
de taller de mecanitzats. 
 
Fets 
 

1. El dia 14 de febrer de 2019 ER 2019/3310 el Sr. Sergi Montlló Cartoixa, en 
representació de l’empresa ARVITEC EXTRUSION TECHNOLOGY SL, 
presenta documentació per la comunicació ambiental (annex III), per l’inici 
d’una activitat de disseny i construcció de màquines per a l’extrusió de 
termoplàstics a una nau situada a l’Av Camí Reial 10, de Palau-solità i 
Plegamans.  
 
Que dins de la documentació presentada s’aporta: 

a. Projecte tècnic i certificat final signat per l’enginyer industrial amb 
número de col·legiat 9896. 

 
Fonaments del dret 
 

Que l’activitat es troba classificada dins de l’annex III de la Llei 20/2009 de 4 de 
setembre de prevenció i control ambiental de les activitats amb el codi  3.14  
Fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics diversos i/o serralleries 

Que l’activitat es troba inclosa a la Taula II l’Ordenança Municipal Reguladora de 
les Activitats i Innòcues i amb Intervenció Municipal en Matèria d’Incendis en 
l’Àmbit Territorial de Palau-solità i Plegamans, i haurà de disposar d’un acta de 
comprovació favorable en matèria d’incendis emesa per part d’una ECA tal com 
estableix el punt 3 de l’article 4 de dita Ordenança. 

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI). 

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE) i posteriors modificacions i correccions. 

Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI). 

Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions 
tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria 
d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

 
Conclusió: 
 
Un cop revisada la documentació presentada, la comunicació es considera 
formalitzada. 
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Que un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota 
l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les 
certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions oportunes, sens 
perjudici que per a iniciar l'activitat s'ha de disposar dels títols administratius 
habilitants o controls inicials que, d'acord amb la normativa sectorial no ambiental, 
són preceptius. 
 
Es recorda al titular que d’acord al que preveu l’article 74 de la Llei 20/2009, les 
activitats que regula aquesta llei resten subjectes a l'acció inspectora de l'ens 
corresponent del departament competent en matèria de medi ambient o de 
l'ajuntament, i que aquesta acció inspectora  es pot dur a terme en qualsevol 
moment.   
 
Durant la inspecció el titular haurà de disposar del corresponent butlletí elèctric, 
contracte de manteniment dels elements contra incendis i d’altre documentació que el 
personal inspector consideri escaient pel tipus d’activitat.” 

 
  

Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Donar-se per informada la Junta de Govern Local de la validació de 
la comunicació prèvia (annex III) presentada per l’empresa Arvitec Disseny i 
Construcció, SL per a la instal·lació de l’activitat de taller de disseny i 
construcció de màquines per a l’extrusió de termoplàstics, a l’Av. Camí Reial, 
10 d’aquest terme municipal. 
 
SEGON.- Comunicar a Arvitec Disseny i Construcció, SL que properament es 
durà a terme la corresponent inspecció a l’establiment de conformitat amb el 
que preveu la normativa vigent. Els aspectes que, amb caràcter general, són 
objecte de verificació són els següents: 
 

- Adequació de l’activitat a la documentació presentada. 
- Mesures de prevenció i seguretat en cas d’incendis. 
- Mesures d’accessibilitat. 
- Ventilació, climatització, calefacció i aigua calenta. 
- Ubicació d’aire condicionat, rètols i xemeneies, si escau. 
- D’altres que es puguin detectar durant el transcurs de la visita. 

 
Per la inspecció, cal que a l’establiment es tingui a disposició de la persona 
inspectora els següents documents: 
 

- Contracte de manteniment d’instal·lacions contra incendis. 
- Butlletí de legalització de les instal·lacions (elèctrica, tèrmica i de gas si 

s’escau) 
- Altra documentació que el personal inspector consideri adient pel tipus 

d’activitat.  
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TERCER.- L’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat 
de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, els 
mesuraments, les anàlisis i les comprovacions, sens perjudici que per a iniciar 
l’activitat s’ha de disposar dels títols administratius habilitants o controls 
inicials que, d’acord amb la normativa sectorial no ambiental, són preceptius. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a  Arvitec Disseny i Construcció, SL. 
 

 
 

4. PERMISOS I AUTORITZACIONS VARIS 
 

L'adopció dels acords inclosos en aquest punt correspon a la Junta de Govern 
Local per delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015 i conforme a allò establert a l'article 53.3 del Decret 
legislatiu 2/2003. 
 
 
LLICÈNCIES D’ÚS I PRIMERA OCUPACIÓ 
 

 

PRP2019/344 Exp. 2018/9. Vista la comunicació prèvia de primera utilització i 
ocupació presentada per la Sra. Campos Cuenca, Pilar, de data 9 de juliol de 
2018, registre d’entrada núm. 2018/10298, de l’habitatge situat a C/ Polinyà, 
17. 
 
Emesos els oportuns informes i vist l’informe núm. 50/19 emès per l’arquitecta 
tècnica que tot seguit es transcriu: 
 
“IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT 
 

 Informe número 050/19, relatiu a la presentació de comunicació prèvia de primera 
utilització i ocupació presentada per  PILAR CAMPOS CUENCA per a les obres de 
CONSTRUCCIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I ENDERROC CONSTRUCCIÓ 
AUXILIAR a la finca situada a CARRER POLINYÀ 17 de Palau-solità i Plegamans a 
l’empara de la Llicència d’Obres Majors  2017/79. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 

 El  9 de juliol de 2018 i registre d’entrada 10298 Pilar Campos Cuenca i Blas 
Molina Hortal van  presentar la comunicació prèvia de primera utilització i 
ocupació de l’habitatge. 

 El  5 de setembre de 2018 serveis tècnics realitzen inspecció. 
 El 5 de setembre de 2018 i registre d’entrada 12830, Pilar Campos Cuenca 

aporta instància acompanyada de l’escriptura. 
 El 10 d’octubre de 2018 i registre d’entrada 14703, Pilar Campos Cuenca 

aporta documentació requerida. 
 El 8 de gener de 2019 i registre d’entrada 288, Pilar Campos Cuenta aporta 

documentació justificativa de la servitud de pas i petició de nous serveis. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
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Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya (TRLUC). 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'Urbanisme (RLUC). 
POUM de Palau-solità i Plegamans, aprovat definitivament per la CTUB de 23 d’abril 
de 2.015 i publicat el 30 d’octubre de 2015. 
 
INFORMA 
 
Que la documentació aportada en data 8 de gener de 2019 es considera correcta i 
s’incorpora a l’expedient. 
 
1. L’obra s’ha fet d’acord al projecte tècnic i llicència urbanística concedida. 
2. L’edificació reuneix les condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. 
3. L’edificació és apte per a l’ús al que es destina. 
4. Aquests serveis tècnics emeten informe favorable respecte de la primera 

utilització i ocupació per a  AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT a  
CARRER POLINYÀ 17. 

 
Es fa constar que es traspassa l’expedient a l’Organisme de Gestió Tributària de 
Barcelona (ORGT) en la seva oficina de Palau-solità i Plegamans, que té delegades 
les funcions de gestió i recaptació entre altres tributs, els propis del tràmit de la 
llicència d’ús i ocupació,  per tal que realitzi les regularitzacions que consideri adients, 
i es procedeixi a calcular les taxes i impostos corresponents. 
 
I així s’informa per posar en el seu coneixement i als efectes del que es considerin 
oportuns,” 

 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Donar compte a la Junta de Govern Local de la validació de la 
comunicació prèvia presentada a l’Ajuntament, relativa a la primera utilització i 
ocupació de l’habitatge ubicat a C/ Polinyà, 17  i efectuada per la Sra. 
Campos Cuenca, Pilar. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. CAMPOS CUENCA, PILAR. 
 

 

PRP2019/347 Exp. 2018/11. Vista la comunicació prèvia de primera utilització 
i ocupació presentada pel Sr. Rios Cherto, Ana Maria en representació de 
Palau Rio, SL, de data 16 de juliol de 2018, registre d’entrada núm. 
2018/10635, de l’habitatge situat a C/ Barcelona, 18 1er 2ª. 
 
Emesos els oportuns informes i vist l’informe núm. 57/19 emès per l’arquitecta 
tècnica que tot seguit es transcriu: 
 
“IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT 
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 Informe número 057/19, relatiu a la presentació de comunicació prèvia de primera utilització i 
ocupació presentada per  ANA MARIA RIOS CHERTO en nom i representació de PALAU RIO 
S.L. per a les obres de CANVI D’ÚS D’OFICINA A HABITATGE a la finca situada a CARRER 
BARCELONA 18 1er 2a de Palau-solità i Plegamans a l’empara de la Llicència d’Obres 
Majors  2017/83. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 

 El  14 de juliol de 2018 i registre d’entrada 10635 Ana Maria Rios Cherto 
en nom i representació de PALAU RIO S.L. va presentar la comunicació 
prèvia de primera utilització i ocupació de l’habitatge. 

 El  10 d’octubre de 2018 serveis tècnics realitzen inspecció. 
 EL 7 de novembre de 2018 i registre d’entrada 16126, Ana Maria Rios Cherto aporta 

instància i plànols final d’obra visats. 

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC). 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'Urbanisme (RLUC). 
POUM de Palau-solità i Plegamans, aprovat definitivament per la CTUB de 23 
d’abril de 2.015 i publicat el 30 d’octubre de 2015. 
 

INFORMA 
 
Que la documentació aportada en data 7 de novembre de 2019 es considera 
correcta i s’incorpora a l’expedient. 
 
1. L’obra s’ha fet d’acord al projecte tècnic i llicència urbanística concedida. 
2. L’edificació reuneix les condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. 
3. L’edificació és apte per a l’ús al que es destina. 
4. Aquests serveis tècnics emeten informe favorable respecte de la primera 

utilització i ocupació per a  CANVI D’ÚS D’OFICINA A HABITATGE a  
CARRER BARCELONA 18  1er 2a. 

 
Es fa constar que es traspassa l’expedient a l’Organisme de Gestió Tributària 
de Barcelona (ORGT) en la seva oficina de Palau-solità i Plegamans, que té 
delegades les funcions de gestió i recaptació entre altres tributs, els propis del 
tràmit de la llicència d’ús i ocupació,  per tal que realitzi les regularitzacions 
que consideri adients, i es procedeixi a calcular les taxes i impostos 
corresponents. 
 

 
I així s’informa per posar en el seu coneixement i als efectes del que es 
considerin oportuns,” 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 

Per unanimitat s’acordà: 
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PRIMER.- Donar compte a la Junta de Govern Local de la validació de la 
comunicació prèvia presentada relativa a la primera utilització i ocupació de 
l’habitatge ubicat a C/ Barcelona, 18 1er 2ª i efectuada pel Sr. Rios Cherto, 
Ana Maria en representació de Palau Rio, SL. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. RIOS CHERTO, ANA MARIA en 
representació de PALAU RIO, SL. 
 

 

 

 
AUTORITZACIONS VÀRIES 
 

 

PRP2019/261 Vista la instància presentada per NEDGIA CATALUNYA, SA 
de data 25 de gener de 2019, registre d'entrada 2019/1978 demanant 
autorització per a l’obertura d’una rasa per instal·lar una canonada i realitzar 
una escomesa al carrer Perdiu 3 de Palau-solità i Plegamans. 
 
Vist l’informe núm.  G10 emès per l’ enginyer municipal que tot seguit es 
transcriu: 
 
“ G10/2019 

 

Identificació de l’expedient 

 

Informe referent a l’expedient 2019/16 relatiu a la sol·licitud de llicència per 

realitzar una canalització per una escomesa de gas. 

 

Fets 

 

El 25 de gener de 2019 RE 2019/1978, l’empresa NEDGIA CATALUNYA SA 

presenta sol·licitud de llicència per l’obertura d’una rasa per instal·lar una 

canonada i realitzar una escomesa al carrer Perdiu 3 de Palau-solità i Plegamans 

(ref. GDE12218120035) 

 
 

Conclusions 

 

Que aquesta sol·licitud s’haurà de denegar atès que aquesta obra ja va ser 

autoritzada amb l’expedient 2018/35 , amb referencia d’obra GDE12218060106, i 

d’acord al traçat presentat en data 20 d’agost de 2018 RE 2018/12244.” 
 

Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Denegar la sol·licitud presentada en data 25 de gener de 2019, 
registre d'entrada 2019/1978 registre d'entrada 2019/1978 per a l’obertura 
d’una rasa per instal·lar una canonada i realitzar una escomesa al carrer 
Perdiu 3 de Palau-solità i Plegamans, atesos els motius exposats a l’informe 
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tècnic, havent fet front a la taxa municipal aprovada a l’efecte i contemplada a 
l’Ordenança Fiscal núm. 32, anomenada Taxa de llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, article 6è. 1 apartat b) de 
l’ordre de 185,00€. 
 
(Aquestes liquidacions es notificaran a l’interessat oportunament per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona) 
 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a NEDGIA CATALUNYA, SA 

 
 

PRP2019/285 Atès l’informe emès en data 28 de gener  per part de l’Àrea de 
Serveis Socials de l’Ajuntament, on s’informa respecte de la petició d’un ajut 
pel pagament de la factura d’aigua pel període de 8 d’abril a 6 de juliol de 
2018, la seva denegació i motivació d’aquesta. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Examinat l’informe de l’àrea i trobat conforme. 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Denegar a la senyora SANCHEZ MENDEZ FRANCISCA la petició 
d’un ajut per duplicitat de la petició. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora SANCHEZ MENDEZ 
FRANCISCA. 
 

 

PRP2019/286 Atès l’informe emès en data 18 de febrer de 2019  per part de 
l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament, on s’informa respecte de la petició 
d’un ajut per l’ajut d’alimentació, la seva denegació i motivació d’aquesta. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Examinat l’informe de l’àrea i trobat conforme. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Denegar a la senyora ALVAREZ FERNANDEZ SOFIA la petició 
d’un ajut per no haver obtingut la puntuació mínima per poder rebre un ajut 
d’alimentació degut a la seva situació social i econòmica. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora ALVAREZ FERNANDEZ 
SOFIA. 
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PRP2019/288 PRP2019/288 Atès l’informe emès en data 15 febrer 2019  per 
part de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament, on s’informa respecte de la 
petició d’ajuts econòmics puntuals, la seva denegació i motivació d’aquesta. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Examinat l’informe de l’àrea i trobat conforme. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Denegar a la senyora GUERRA GONZALEZ FRANCISCO la 
petició d’un ajut per no superar la puntuació mínima exigida de 7,5 punts per 
als ajuts econòmics en l’estudi socio-econòmic. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora GUERRA GONZALEZ 
FRANCISCO. 
 

 

PRP2019/290 Atès l’informe emès en data 15 de gener de 2019  per part de 
l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament, on s’informa respecte de la petició 
d’un ajut pel pagament del rebut de la llum pel període del 23 d’agost al 20 de 
setembre de 2018, la seva denegació i motivació d’aquesta. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Examinat l’informe de l’àrea i trobat conforme. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Denegar a la senyora MARTINEZ HERNANDEZ MANUELA la 
petició d’un ajut per duplicitat de la petició 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora MARTINEZ HERNANDEZ 
MANUELA. 
 

 

PRP2019/291 Serveis Socials de l’Ajuntament, on s’informa respecte de la 
petició d’un ajut pel pagament del rebut de la llum pel període del 29 de juny al 
10 de setembre de 2018, la seva denegació i motivació d’aquesta. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
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Examinat l’informe de l’àrea i trobat conforme. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 

 

PRIMER.- Denegar a la senyora LLOBET VILANOVA BIBIANA la petició d’un 
ajut per duplicitat d ela petició. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora LLOBET VILANOVA BIBIANA. 
 

PRP2019/293 Atès l’informe emès en data 5 de febrer  per part de l’Àrea de 
Serveis Socials de l’Ajuntament, on s’informa respecte de la petició d’un ajut 
pel pagament del rebut de la llum pel període del 14 de novembre al 13 de 
desembre, la seva denegació i motivació d’aquesta. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Examinat l’informe de l’àrea i trobat conforme. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Denegar a la senyora GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 
la petició d’un ajut per duplicitat de la petició 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora GUTIERREZ RODRIGUEZ 
JOSE ANTONIO. 
 

PRP2019/295 Atès l’informe emès en data 18 de desembre  per part de l’Àrea 
de Serveis Socials de l’Ajuntament, on s’informa respecte de la petició d’un 
ajut pel pagament de la factura de la llum del 2 d’octubre al 1 de novembre, la 
seva denegació i motivació d’aquesta. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Examinat l’informe de l’àrea i trobat conforme. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Denegar a la senyora CASANOVAS VADILLO SORAYA la petició 
d’un ajut per duplicitat de la petició. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora CASANOVAS VADILLO 
SORAYA. 
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PRP2019/296 Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 
022015018909 de data 27 de juliol de 2015. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Atorgar a la senyora TELLO SIERRA ROSA la RENOVACIÓ 
d’ajudes econòmiques, s’aplicarà el 75% d’ajut a les factures presentades fins 
el mes de juny de 2019. Amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40501 23100 
48001. Aquesta renovació té una validesa de 6 mesos i es destina a la Unitat 
familiar. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora TELLO SIERRA ROSA. 
 

PRP2019/304 Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 
022015018909 de data 27 de juliol de 2015. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Atorgar a la senyora BALBUENA OLIVARES TERESA l’aprovació 
dels ajuts econòmics, per import del 75% d’ajut a les factures presentades fins 
el mes de juny de 2019,  amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40501 23100 
48001. Aquesta renovació té una validesa de 6 mesos i es destina a la Unitat 
Familiar. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora BALBUENA OLIVARES 
TERESA. 
 

 

PRP2019/305 Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 
022015018909 de data 27 de juliol de 2015. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Atorgar a la senyora SANCHEZ IGLESIAS MONICA l’APROVACIÓ 
dels ajuts econòmics, per import del 90% de les ajudes econòmiques, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 40501 23100 48001 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora SANCHEZ IGLESIAS MONICA. 
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PRP2019/306 Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 
022015018909 de data 27 de juliol de 2015. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 

 

PRIMER.- Atorgar a la senyora MERINO GONZALEZ ROSARIO 
l’APROVACIÓ  dels ajuts econòmics, per import del 90% de les ajudes 
econòmiques, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40501 23100 48001. 
L’ajut serà vàlid des del mes de febrer fins el mes de juny de 2019, data en la 
que haurà de renovar la petició. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora MERINO GONZALEZ 
ROSARIO. 
 

PRP2019/307 Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 
022015018909 de data 27 de juliol de 2015. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Atorgar a la senyora SOLONSKAYA ELENA l’aprovació dels ajuts 
econòmics des de l’àrea de serveis socials, per import del 75% de subvenció 
per les ajudes econòmiques. S’aplicarà el 75% d’ajut a les factures fins el mes 
de juny de 2019. Amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40501 23100 48001. 
S’aplicarà el 75% d’ajut a les factures presentades fins el mes de juny de 
2019. Aquesta renovació té una validesa de 6 mesos i es destina a la Unitat 
familiar. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora SOLONSKAYA ELENA. 
 

PRP2019/322 Atesa la petició presentada pel senyor ESTEBAN CASADO 
JAVIER en data 19 de febrer de 2019, registre d’entrada número 2019/3605 
relatiu a la sol·licitud de gual ubicat al  C/ ARQUITECTE TORRES CLAVE , 
44. 
 
Vist l'informe núm.  21/19 favorable, mès per l’enginyer tècnic municipal que 
tot seguit es transcriu: 
 
“ Informe núm. 021/19 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
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Ramón González Ibáñez, enginyer tècnic municipal, en relació a la 

sol·licitud de gual presentada per JAVIER ESTEBAN CASADO el 19 de 
febrer de 2019 amb registre d’entrada 3.605. 

 

INTERESSAT: JAVIER ESTEBAN CASADO 

DOMICILI: Carrer Arquitecte Torres i Clavé, 44 

LLOC PER ON ES DEMANA: El mateix 

AMPLADA GUAL: 3 metres 

REGISTRE D'ENTRADA: 3.605 

  

OBSERVACIONS:   

 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
Ordenança Municipal de Guals, aprovada per l’Ajuntament en sessió de 

data 28 d’octubre de 2010. 

Ordenança fiscal núm. 14. Taxa per utilització privativa o aprofitament 
especial de la via pública amb entrada de vehicles a través de les voreres o 

de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública 
per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol 

mena. 

INFORMO 
 

En relació a la sol·licitud de gual abans esmentada, aquests Serveis 
Tècnics, després de realitzar la pertinent inspecció, no troben cap objecció 

per a la concessió de la reserva de gual. 
 

No obstant això, l’autorització haurà d’anar acompanyada de les normes 
reguladores de l’activitat esmentada i que figuren a la respectiva 
Ordenança Municipal de Guals. 

 
Pressupost d’execució material estimat pel tècnic que informa segons 

l’ordenança fiscal núm. 14. Article 6è. Quota tributària: 
 
a) Per cada entrada de vehicles amb gual, fins a 3ml  

 51,98€ 
d) Per la senyalització del gual      
 21,60€ 

       TOTAL:       73,58€” 

 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 

Per unanimitat s’acordà: 
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PRIMER.- Autoritzar al senyor ESTEBAN CASADO JAVIER per a la 
concessió de la reserva de gual, tenint en total 3 metres, al  ARQUITECTE 
TORRES CLAVÉ, 44 havent de passar pel Servei de Recaptació Municipal, on 
li serà facilitada aquella, així com se li indicaran les condicions a complir per 
ésser el gual reglamentari. 
 
SEGON.- Aprovar les liquidacions que es derivin per la concessió del gual 
previstes a l’Ordenança Fiscal núm. 14 Article 6è apartat c) i d): 
 

 Per cada entrada de vehicles amb gual, fins a 3 ml 51,98 € 

 Per la senyalització de gual 21,60 € 
  
TERCER.- Autoritzar a l’Organisme de Gestió Tributària per tal que procedeixi 
a actualitzar la tarifa segons correspongui i/o practicar liquidació 
complementària de la taxa si s’escau. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord al senyor ESTEBAN CASADO JAVIER i a 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
 

PRP2019/333 Vista la instància presentada per ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA SLU de data 7 de febrer de 2019, registre d'entrada 2019/2860 
demanant autorització per a les obres d'ampliació de la xarxa de distribució 
eléctrica subterrània BT a 400V al C/ NOU, 56. 
 
Vist l’informe núm. E5/2019 emès per l’Enginyer que tot seguit es transcriu: 
 
“ E5/2019 
 
Identificació de l’expedient 

 
Informe referent a la l’expedient 2019/21 relatiu a la sol·licitud de llicència 

per realitzar una estesa de línia subterrània de baixa tensió per a nou 
subministrament. 
 

Fets 
 

1. El 7 de febrer de 2019 RE 2019/2860, l’empresa ENDESA 
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS,SL presenta sol·licitud de llicència 
per l’estesa de línia elèctrica subterrània de 46 metres de rasa de 

baixa tensió a 400V ( núm. ref. 600031) al carrer Nou 56, d’aquest 
municipi de Palau-solità i Plegamans 

 
Conclusions 

 
Revisada la documentació presentada dintre de la que s’inclou el projecte 
tècnic VISAT amb núm. 435 de data 28 de gener 2019 i signat pel 

facultatiu Sr. Jordi Masroman Puigdomènech amb núm. de col·legiat 
24098, i  l’Assumeix de la direcció Facultativa de l’obra amb número de 

visat 645 de data 6 de febrer de 2019 i signat per part del Sr. José Manuel 
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Fraile García col·legiat 25795, aquest tècnic sotasignant considera que SÍ 

es podrà  atorgar la llicència d'obres amb les següents CONDICIONS: 
 

- Comunicar a l'Ajuntament l'inici de les obres amb tres dies d’antelació, 
per tal de realitzar la programació de la ocupació de la via pública, i es 
presentarà l’acta d’inici d’obres on també s’indicarà la data de finalització 

de les mateixes (es disposa d’un model tipus a les oficines Serveis Tècnics 
Municipals).  

 
- Es tindrà en compte la legislació aplicable en matèria de supressió de 
barreres arquitectòniques. Es comunicarà a l’Ajuntament, mitjançant 

plànols qualsevol  modificació respecte del traçat del projecte.  
 

- S’haurà de rodejar la zona d’obres convenientment amb totes les 
mesures de protecció necessàries. 
 

- S’haurà d’assegurar que la zona afectada (rases, cales, etc.) quedi en les 
mateixes condicions prèvies a l’inici de les obres, fent-se responsable el 

promotor de les mateixes, de qualsevol desperfecte que hi pugui aparèixer 
(forats, enfonsaments, etc.), inclòs vicis ocults. 

 
- Totes les instal·lacions han de passar per la vorera per no afectar 
l’asfalt del vial. 

 
- Les rases que es facin a la vorera s’hauran de reposar el panot 

des de la rasa fins al límit més proper     
  d’aquesta (façana o vorada), no podent-se reposar únicament 
l’amplada de la rasa. 

 
- Les rases per les instal·lacions que hagin de passar pel vial, perquè no hi 

hagi cap altre possibilitat tècnica, s’hauran de reposarà de la següent 
manera: 
 

- Les rases longitudinals al vial asfaltat, s’haurà de reposar, 
amb asfalt en calent, tota l’amplada del vial, la reposició 

s’haurà de fer com s’indica a tot seguit: 
 

- Un cop instal·lat el tub i omplert amb la capa de sorra, 

s’haurà de reomplir amb el material de la pròpia 
excavació compactat a nivell PROCTOR 98%, fins al 

nivell de la caixa.  
- Des del nivell compactat segons el punt anterior, fins a 

15cm per sota del nivell de l’asfalt,  s’haurà de reomplir 

amb material igual a l’original i compactat a nivell 
PROCTOR 98%. 

- Els últims 15 cm abans de la capa d’asfalt s’haurà de 
fer una llosa de formigó que recolzarà 30cm per cada 
banda de la rasa. 

- Per últim, i amb un fressat previ de 3 centímetres de 
l’asfalt existent, s’asfaltarà amb asfalt en calent tota 

l’amplada del vial corresponent a la longitud de la rasa. 
- La trobada entre l’asfalt nou i l’existent formarà una 



Junta de Govern Local de data. 7 de març de 2019. Sessió de caràcter ordinari. 

 

línia perfectament recta i perpendicular a l’eix 

longitudinal del vial. 
 

- Si l’obra afecta  a una cruïlla de carrers s’haurà de reposar tot 
l’asfalt de la cruïlla, tal i com s’indica al punt anterior. 

 

- En les rases transversals al vial, la trobada entre els paviments nous 
i existent quedarà perfectament perpendicular a la vorera. La 

reposició es farà tal i com s’indica per a les rases longitudinals al 
vial. 

 

- Les rases i o cales s’hauran de compactar a un nivell PROCTOR 98%, per 
tal d’evitar el posterior esfondrament. 

 
- S’hauran de restituir els elements urbanístics malmesos, així com tot els 
elements de senyalització (pintura, senyals verticals, etc.) que es puguin 

veure afectats per les obres. 
 

- Les terres, runes i tot tipus de residus generats per les obres deuen ser 
retirats, classificats i degudament tractats, mitjançant el gestor autoritzat 

segons la seva naturalesa, i que podrà ser reclamada la presentació dels 
corresponents rebuts del tractament realitzat. 
 

- El titular de la llicència, abans d’iniciar les obres, està obligat a disposar 
dels mateixos materials existents a la zona a restituir (asfalt, panots, etc), 

en quantitat suficient per garantir la correcta reposició del paviment 
afectat. 
 

- En el cas que els treballs esmentats puguin ocasionar un tall de trànsit 
caldrà comunicar-ho a la Policia Local i adoptar les mesures de desviament 

de trànsit i senyalització que els Serveis Tècnics o la Policia Local 
considerin oportunes. 
 

- Com a criteri general, les obres a la via pública s’hauran de realitzar de 
dilluns a divendres, per tal de que durant el cap de setmana no quedin 

obertes rases, pous, etc. que puguin produir situacions de perill.  
 
 

Documentació que s’ha de presentar: 
 

- Caldrà aportar imatges de l'estat actual de la urbanització (vorera, 
arbres, enllumenat públic, tanques, etc.), i es proporcionaran imatges de 
l'estat final de l'obra per tal de verificar que el terreny s'ha deixat amb les 

mateixes condicions que es trobava abans de començar els treballs tal i 
com s'especifica a l’escrit presentat. 

 
- Previ a l’inici de les obres, tres dies abans, l’empresa  que  portarà  a  
terme els  treballs d’instal·lació  es personarà a les oficines dels Serveis 

Tècnics Municipals de l‘Excm. Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, 
carrer camí Reial, núm. 149, per tal de signar acta d’inici de les obres, 

referenciant nom de l’empresa constructora, núm. de CIF, domicili social, 
telèfon , fax,  persona representant de la mateixa, etc. (D’aquest 
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document es disposa d’un model tipus a les oficines Serveis Tècnics 

Municipals) 
 

- Plànol o croquis de senyalització en cas de treballs que ocasionin talls en 
el trànsit, per obtenir el vist i plau del Serveis Tècnics i/o Policia.” 
 
 
 

Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Concedir autorització a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA 
SLU, per a les obres d'ampliació de la xarxa de distribució elèctrica 
subterrània BT a 400V al C/ NOU, 56, amb subjecció a les condicions 
assenyalades pel Tècnic Municipal en el seu informe. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació dels següents arbitris municipals: 
 
- Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 106,22€. 
- Taxa serveis urbanístics 185,00€. 
 
(Aquestes liquidacions es notificaran a l’interessat oportunament per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona) 
 

 

PRP2019/334 Vista la instància presentada per TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU de data 15 de gener de 2019, registre d'entrada 2019/703 demanant 
autorització per a la instal·lació d'un pedestal per la instal·lació de telèfon al c/ 
Sant Andreu nº 9. 
 
Vist l’informe núm. T6/2019 emès per l’enginyer municipal que tot seguit es 
transcriu: 
 
 

“ T6/2019 

 
Identificació de l’expedient 

 
Informe referent a la l’expedient 2019/8 relatiu a la sol·licitud de llicència 
per la construcció d’un nou pedestal per la instal·lació de telèfon. 

 
Fets 

 
1. El 15 de gener de 2018 RE 2019/703, l’empresa TELEFONICA DE 

ESPAÑA, SAU presenta sol·licitud de llicència per la construcció d’un 
nou pedestal per la instal·lació de telèfon al carrer Sant Andreu 9 de 
Palau-solità i Plegamans (ref. 7917912) 

 
Conclusions 
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Revisada la documentació presentada es considera que SÍ es podrà 
atorgar la llicència d'obres amb les següents condicions: 

 
- Que es complirà el que estableix l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per 

obres de construcció i enginyeria civil a realitzar a la xarxa de Palau-

solità i Plegamans durant l’any 2019 presentat per part de TELEFONICA 
DE ESPAÑA, SAU en data 16 de gener de 2019 

- Que sol·licitant, haurà de disposar dels corresponent permís als 
propietaris de les finques privades per on passi la nova instal·lació 
(façanes, tanques, etc.) 

- Comunicar a l'Ajuntament l'inici de les obres amb tres dies d’antelació, 
per tal de realitzar la programació de la ocupació de la via pública, i es 

presentarà l’acta d’inici d’obres on també s’indicarà la data de finalització 
de les mateixes (es disposa d’un model tipus a les oficines Serveis 
Tècnics Municipals).  

- Es tindrà en compte la legislació aplicable en matèria de supressió de 
barreres arquitectòniques. Es comunicarà a l’Ajuntament, mitjançant 

plànols qualsevol  modificació respecte del traçat del projecte.  
- S’haurà de rodejar la zona d’obres convenientment amb totes les 

mesures de protecció necessàries. 
- S’haurà d’assegurar que la zona afectada (rases, cales, cales, etc.) quedi 

en les mateixes condicions prèvies a l’inici de les obres, fent-se 

responsable el promotor de les mateixes, de qualsevol desperfecte que hi 
pugui aparèixer (forats, enfonsaments, etc.), inclòs vicis ocults. 

- Totes les instal·lacions han de passar per la vorera per no afectar l’asfalt 
del vial. 

- Les rases per les instal·lacions que hagin de passar pel vial, perquè no hi 

hagi cap altre possibilitat tècnica, s’hauran de realitzar talls rectes, sense 
irregularitats i perfectament paral·lel a l’asfalt existent, i aquest es 

reposarà de la següent manera: 
- En les rases longitudinals al vial, la trobada entre els paviments nous i 

existent quedarà perfectament recte i paral·lel a la vorera. La reposició 

del paviment es farà sanejant i retallant 20cm, l’asfalt no enderrocat, a 
cada banda de la rasa, aquesta amplada de 20cm,  podrà variar segons 

el que estableixin els serveis tècnics municipals. 
- Es podrà exigir per part dels serveis tècnics municipals, en funció de 

l’estat de conservació del vial, l’enderroc i reposició de la capa de 

rodadura en tota l’amplada del carril afectat o de la totalitat del vial, si 
l’amplada d’aquest, no supera en quatre vegades l’amplada corresponent 

a la de la rasa més els 20cms per cada banda.  
- Quan la distància mínima, entre la rasa i la vorera o qualsevol altre 

paviment de diferents característiques, sigui inferior a 1,00 metre, es 

fressarà i s’asfaltarà, amb asfalt en calent,  el vial fins aquest límit. 
- En les rases transversals al vial, la trobada entre els paviments nous i 

existent quedarà perfectament perpendicular a la vorera. La reposició del 
paviment es farà sanejant i retallant 20cm, l’asfalt no enderrocat, a cada 
banda de la rasa, aquesta amplada de 20cm,  podrà variar segons el que 

estableixin els serveis tècnics municipals. 
- Les rases s’hauran de compactar a un nivell PROCTOR 98%, per tal 

d’evitar el posterior esfondrament, podent-se reclamar la prova de 
compactació. 
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- S’hauran de restituir els elements urbanístics malmesos. 

- Les terres, runes i tot tipus de residus generats per les obres deuen ser 
retirats, classificats i degudament tractats, mitjançant el gestor autoritzat 

segons la seva naturalesa, i que podrà ser reclamada la presentació dels 
corresponents rebuts del tractament realitzat. 

- El titular de la llicència, abans de iniciar les obres, està obligat a disposar 

dels mateixos materials existents a la zona a restituir (asfalt, panots, 
etc), en quantitat suficient per garantir la correcta reposició del paviment 

afectat. 
- En el cas que els treballs esmentats puguin ocasionar un tall de trànsit 

caldrà comunicar-ho a la Policia Local i adoptar les mesures de 

desviament de trànsit i senyalització que els Serveis Tècnics o la Policia 
Local considerin oportunes. 

- Com a criteri general, les obres a la via pública s’hauran de realitzar de 
dilluns a divendres, per tal de que durant el cap de setmana no quedin 
obertes rases, pous, etc. que puguin produir situacions de perill.  

 
 

Documentació que s’ha de presentar: 
 

- Caldrà aportar imatges de l'estat actual de la urbanització (vorera, 
arbres, enllumenat públic, tanques, etc.), i es proporcionaran imatges de 
l'estat final de l'obra per tal de verificar que el terreny s'ha deixat amb 

les mateixes condicions que es trobava abans de començar els treballs 
tal i com s'especifica al escrit presentat. 

- Previ a l’inici de les obres, tres dies abans, l’empresa  que  portarà  a  
terme els  treballs d’instal·lació  es personarà a les oficines dels Serveis 
Tècnics Municipals de l‘Excm. Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, 

carrer camí Reial, núm. 149, per tal de signar acta d’inici de les obres, 
referenciant nom de l’empresa constructora, núm. de CIF, domicili social, 

telèfon , fax,  persona representant de la mateixa, etc. (D’aquest 
document es disposa d’un model tipus a les oficines Serveis Tècnics 
Municipals) 

- Plànol o croquis de senyalització en cas de treballs que ocasionin talls en 
el trànsit, per obtenir el vist i plau del Serveis Tècnics i/o Policia.” 

 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 

- Concedir autorització a TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, per a la instal·lació 
d'un pedestal a la vorera per la instal·lació de telèfon al c/ Sant Andreu nº 9, 
amb subjecció a les condicions assenyalades pel Tècnic Municipal en el seu 
informe. 
 

PRP2019/335 Vista la instància presentada per NEDGIA CATALUNYA, SA 
de data 21 de febrer de 2019, registre d'entrada 2019/3824 demanant 
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autorització per realitzar una canalització per una escomesa de gas al C/ Gaig 
45. 
 
Vist l’informe núm. G13/2019 emès per l’Enginyer que tot seguit es transcriu: 
 
“ G13/2019 

 
Identificació de l’expedient 

 
Informe referent a l’expedient 2019/23 relatiu a la sol·licitud de llicència 
per realitzar una canalització per una escomesa de gas. 

 
Fets 

El 21 de febrer de 2019 RE 2019/3824, l’empresa NEDGIA 
CATALUNYA SA presenta sol·licitud de llicència per l’obertura d’una 
rasa per instal·lar una canonada i realitzar una escomesa al carrer 

Gaig 45 de Palau-solità i Plegamans (ref. GDE12219020075 ) 
 

Conclusions 
 
Vista la sol·licitud realitzada, es considera que SÍ es podrà  atorgar la 

llicència d'obres amb les següents CONDICIONS: 
 

- L’obra s’ajustarà al projecte presentat per l’empresa Gas Natural 
Catalunya SDG, SA, relatiu a l’execució i direcció de les obres 
d’instal·lacions de distribució amb pressió màxima d’operació (MOP) <= 

16 BAR a fer durant l’any 2019 a Palau-solità i Plegamans aprovat en 
Junta de Govern Local de data 17 de gener de 2019. 

- Comunicar a l'Ajuntament l'inici de les obres amb tres dies d’antelació, 
per tal de realitzar la programació de l’ocupació de la via pública, i es 

presentarà l’acta d’inici d’obres on també s’indicarà la data de finalització 
de les mateixes (es disposa d’un model tipus a les oficines Serveis 
Tècnics Municipals).  

- Es tindrà en compte la legislació aplicable en matèria de supressió de 
barreres arquitectòniques. Es comunicarà a l’Ajuntament, mitjançant 

plànols qualsevol  modificació respecte del traçat del projecte.  
- S’haurà de rodejar la zona d’obres convenientment amb totes les 

mesures de protecció necessàries. 

- S’haurà d’assegurar que la zona afectada (rases, cales, cales, etc.) quedi 
en les mateixes condicions prèvies a l’inici de les obres, fent-se 

responsable el promotor de les mateixes, de qualsevol desperfecte que hi 
pugui aparèixer (forats, enfonsaments, etc.), inclòs vicis ocults. 

- La instal·lació haurà de passar per la vorera per no afectar l’asfalt 

del vial el qual s’ha realitzat recentment. 
 - Les canalitzacions que passin per la vorera s’hauran de 

separar de la façana com a mínim 1 metre o bé el que marqui la 
normativa de canalitzacions de gas. Les rases que es facin a la 
vorera s’hauran de reposar el panot des de la rasa fins al límit 

més proper d’aquesta (façana o vorada), no podent-se reposar 
únicament l’amplada de la rasa. 

- Les rases i o cales s’hauran de compactar a un nivell PROCTOR 98%, per 
tal d’evitar el posterior esfondrament. 
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- S’hauran de restituir els elements urbanístics malmesos, així com tot els 

elements de senyalització (pintura, senyals verticals, etc.) que es puguin 
veure afectats per les obres. 

- Les terres, runes i tot tipus de residus generats per les obres deuen ser 
retirats, classificats i degudament tractats, mitjançant el gestor autoritzat 
segons la seva naturalesa, i que podrà ser reclamada la presentació dels 

corresponents rebuts del tractament realitzat. 
- El titular de la llicència, abans d’iniciar les obres, està obligat a disposar 

dels mateixos materials existents a la zona a restituir (asfalt, panots, 
etc.), en quantitat suficient per garantir la correcta reposició del 
paviment afectat. 

- En el cas que els treballs esmentats puguin ocasionar un tall de trànsit 
caldrà comunicar-ho a la Policia Local i adoptar les mesures de 

desviament de trànsit i senyalització que els Serveis Tècnics o la Policia 
Local considerin oportunes. 

- Com a criteri general, les obres a la via pública s’hauran de realitzar de 

dilluns a divendres, per tal que durant el cap de setmana no quedin 
obertes rases, pous, etc. que puguin produir situacions de perill.  

 
Documentació que s’ha de presentar: 

 
- Caldrà aportar imatges de l'estat actual de la urbanització (vorera, 

arbres, enllumenat públic, tanques, etc.), i es proporcionaran imatges de 

l'estat final de l'obra per tal de verificar que el terreny s'ha deixat amb 
les mateixes condicions que es trobava abans de començar els treballs 

tal i com s'especifica a l’escrit presentat. 
- Previ a l’inici de les obres, tres dies abans, l’empresa  que  portarà  a  

terme els  treballs d’instal·lació  es personarà a les oficines dels Serveis 

Tècnics Municipals de l‘Excm. Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, 
carrer camí Reial, núm. 149, per tal de signar acta d’inici de les obres, 

referenciant nom de l’empresa constructora, núm. de CIF, domicili social, 
telèfon , fax,  persona representant de la mateixa, etc. (D’aquest 
document es disposa d’un model tipus a les oficines Serveis Tècnics 

Municipals) 
- Plànol o croquis de senyalització en cas de treballs que ocasionin talls en 

el trànsit, per obtenir el vist i plau del Serveis Tècnics i/o Policia.” 
 

Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Concedir autorització a NEDGIA CATALUNYA, SA, per realitzar 
una canalització per una escomesa de gas al C/ Gaig 45, amb subjecció a les 
condicions assenyalades pel Tècnic Municipal en el seu informe. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació dels següents arbitris municipals: 
 
- Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 33,70€. 
- Taxa serveis urbanístics 185,00€. 
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(Aquestes liquidacions es notificaran a l’interessat oportunament per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona) 
 

 

PRP2019/336 Atesa la petició efectuada per Carles Royo Ripollès, en 
representació de Coordinadores d’Assemblees de Germans de Catalunya 
de data 22 de gener de 2019 amb registre d’entrada número 1626 
 
Es donà compte de l’informe núm. 005-19 TP emès per la tècnica de Medi 
Ambient i de Parcs i Jardins, de data 29 de gener de 2019, que tot seguit es 
transcriu: 
 
“Identificació de l’expedient. 
 
Assumpte: Permís utilització parc de l’Hostal del Fum 
 
Informo: 
 
1.- Que el Sr. Carlos Royo Ripollès, en nom del grup coordinador de les 
Esglésies Evangèliques Assemblees de Germans a Catalunya, en data 22 de 
gener de 2019  i número de registre 1626, sol·licita autorització per la 
celebració d’una trobada al parc de l’Hostal del Fum. 
 
2.- La trobada és realitzarà el dia 1 de maig de 10 h fins a 18 hores, i es 
preveu una assistència de aproximadament 1.500 persones, 350 vehicles i 
varis autocars. 
 
3.- Que juntament amb la instància de sol·licitud s’ha presentat una memòria, 
on es descriuen quines seran les activitats que es durant ha terme, les 
mesures de seguretat previstes per la jornada i s’indica la contractació d’una 
assegurança de responsabilitat civil. 
 
4.- Que l’Assemblea de Germans de Catalunya, també sol·licita connexió a la 
xarxa elèctrica per un l’equip de so i contenidors per la recollida de les 
escombraries generades durant l’acte. 
 
5.- Que és d’aplicació l’Ordenança, núm. 28 “Taxa per l’ocupació d’espais i 
utilització de les instal·lacions i serveis del parc de l’Hostal del Fum”, de 20 de 
desembre de 2012. 
 
“Article 4t.- Persones obligades al pagament. 
 
Estaran obligades al pagament dels drets assenyalats en aquesta Ordenança 
les persones físiques o jurídiques que efectuïn les corresponents sol·licituds 
d’ocupació d’espais o d’utilització de les instal·lacions i serveis a 
l’administració municipal. 
“Article 6è.- Bases i tarifes 
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Ocupació de l’àrea del Parc destinada a aquest fi, per un grup de més de 200 
persones i dia .... 437,52 €. 
(contempla la connexió d’una mànega d’aigua, subministrament de 
contenidors per 
recollida de residus, reserva de superfície d’una hectàrea, utilització WC i 
vigilància)” 
 
 
6.- La taxa per ocupació del Parc de l’Hostal del Fum,  està calculada per 
grups més petits, a partir de 200 persones. 
 
7.- En el cas que ens ocupa, les despeses dels serveis que s’ofereixen són 
superiors als cost de la taxa. 
 
8.- En concret les despeses extres que un acte d’aquest tipus genera a 
l’Ajuntament i que no estan incloses a l’import de la taxa, és de 1.081,33 € (es 
detalla el cost desglossat  a l’annex) 
 
9.- L’Article 6é de l’Ordenança fiscal núm. 28, fixa en 437,52 € la tarifa per 
grups de més de 200 persones. 
 
Per tant l’import total serà de (1.081,33 € + 437,52 €) 1.518,85 €, en concepte 
de la taxa corresponent més l’increment de despeses generades per el gran 
nombre d’assistents. 
 
10- Que els sol·licitants dipositaran una fiança per la reposició dels elements 
urbanístics de 550,00 €. Aquest import es retornarà un cop comprovat el bon 
estat de tot el recinte, 
 
11.- Per la realització de la trobada del grup coordinador de les Esglésies 
Evangèliques Assemblees de Germans de Catalunya, el dia 1 de maig de 
2019, es dipositaran: 
 
1.518,85 €, en concepte de despeses i 550,00 € en concepte de fiança 
 
 
Conclusió 
 
1.- Que es pot concedir permís per la celebració de l’acte al  grup coordinador 
de les Esglésies Evangèliques Assemblees de Germans de Catalunya , si es 
compleixen totes les especificacions d’aquest informe. 
 
2.- Que els assistents a l’acte respectaran les següents  normes de caràcter 
general:  

 
 Els vehicles no tindran accés al parc, S’estacionaran a l’aparcament  

situat al carrer Santa Margarida, o en cas d’estar complert, als carrers 
adjacents al parc. Els vehicles podran accedir al parc exclusivament 
per la càrrega i descàrrega,  
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executant la furgoneta de distribució de begudes, la del servei 
d’ambulància, els vehicles de transport de cadires de rodes i la unitat 
mòbil de donació de sang. 

 Els assistents a l’acte contaran amb servei de vigilància i de primers 
auxilis que posarà a la seva disposició “les Assemblees de Germans 
de Catalunya”. 
 

 Hi ha llocs del parcs que poden ser perillosos pels nens petits, com la 
riera de Caldes, el dipòsit de la bassa i el rierol. El servei de vigilància 
vetllarà per evitar aquest perills. 

 Els usuaris del parc seran respectuosos amb la  petita fauna i la flora 
del parc. 

 Es respectarà el mobiliari urbà. 
 Les deixalles es recolliran i dipositaran als contenidors habilitats al 

respecte. 
 Tots els espais del parc es deixaran en les mateixes condicions en que 

es trobin inicialment. 
 En cas que l’Ajuntament ho consideri necessari els membres de 

l’assemblea delimitaran el recinte  del parc que utilitzin pels seus actes. 
 Els usuaris seguiran en tot moment les indicacions del servei de 

vigilància del parc. 
 
3.- Que aquest permís queda condiciona al vist i plau de la memòria per part 
de la Policia  Local” 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Autoritzar a Carles Royo Ripollès, en representació de 
Coordinadores d’Assemblees de Germans de Catalunya,   per a la 
celebració d’una trobada al Parc de l’Hostal del Fum el dia 1 de maig de 2019, 
amb subjecció a les condicions assenyalades pel Tècnic Municipal al seu 
informe. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les obligacions tributàries que es detallen a 
continuació:  
 
Taxa Ordenança Fiscal núm. 28: 
- Taxa 437,52 € 
- Despeses generades per el gran nombre d’assistents 1.081,33 € 
 
(Aquestes liquidacions es notificaran a l’interessat oportunament per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona) 
 
- Fiança per la reposició dels elements urbanístics de 550,00 €. Aquest import 
es retornarà un cop comprovat el bon estat de tot el recinte 
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TERCER.- Comunicar aquest acord a Carles Royo Ripollès, en 
representació de Coordinadores d’Assemblees de Germans de Catalunya 
 

 
5. QÜESTIONS DE GESTIÓ ECONÒMICA, CONTRACTACIÓ I OBRES 
GESTIÓ ECONÒMICA. OBRES 
 

 

PRP2019/342 Atès l’acord adoptat en la Junta de Govern Local de data 3 de 
març de 2016 en el qual es va concedir la llicència d’obres al senyor 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, OSCAR, relatiu a l’expedient núm. 2015/96 per a 
les obres d’AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT a la finca 
situada al C/ Viver, 34 previ dipòsit d’una garantia de reposició d’elements 
urbanístics de 2.000,00€, d’una fiança per a la gestió de residus procedents 
d’enderroc i construcció de 251,40€ i d’una fiança per a la gestió de residus 
procedent d’excavació de 727,92€. 
 
Vist que en data 5 de novembre de 2018, la Junta de Govern, va autoritzar la 
devolució de la garantia de reposició d’elements urbanístics i de la fiança per a 
la gestió de residus procedents d’excavació, fent constar que pel que feia 
referència a la garantia per a la gestió de residus procedents de l’enderroc i 
construcció, s’havia de portar el corresponent certificat. 
 
Vista la instància presentada pel senyor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, OSCAR 
en data 116 de gener de 2019, amb núm. d’entrada 2019/1004, aportant el 
certificat de gestió de residus i runa. 
 
Emesos els oportuns informes i vist l’informe núm. 52/19 emès per l’arquitecta 
tècnica que tot seguit es transcriu: 
 
“IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Informe núm.  052/19 relatiu a la instància presentada per OSCAR RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ per a la devolució de fiances i garanties per les obres d’AMPLIACIÓ 
VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA  a la finca situada a CARRER VIVER 34. 

 

ANTECEDENTS 
 
1. El  3 de març de 2018 en JGL s’atorga llicència d’obres majors corresponent a les 

obres de AMPLIACIÓ VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA a la finca situada a 
CARRER VIVER 34, prèvia constitució de gestió de residus de 251,40€, fiança de 
gestió de terres procedents d’excavació 727,92€   i garantia de reposició 
d’elements urbanístics de 2000€. 

2. El 11 de juliol de 2018 i registre d’entrada 10464 Oscar Rodriguez Rodriguez 
sol·licita retorn de  fiances i garanties. 

3. El  17 d’octubre de 2018 serveis tècnics realitza inspecció. 
4. El 16 de gener de 2019 i registre d’entrada 1004, Oscar Rodriguez Rodriguez 

aporta instància i certificat de gestió de runes. 
 
FONAMENTS DE DRET 
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Ordenança municipal sobre la garantia de reposició d’elements urbanístics en les 
construccions, instal·lacions i obres aprovada definitivament per la Corporació 
Municipal el 25 d'octubre del 2007. 
Ordenança municipal per a la gestió de residus de la construcció, aprovada 
definitivament per la Corporació el 30 de juny de 2008. 
 
INFORME 
 
Que la documentació aportada en data 16 de gener de 2019 es considera correcta i 
s’incorpora a l’expedient, pel que es pot procedir al retorn dels 251,40€ corresponents 
a la gestió de residus/runa procedents d’enderroc i construcció. 
 
I així s’informa per posar en el seu coneixement i als efectes que es considerin 
oportuns.” 

 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 

 
Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Autoritzar la devolució a RODRIGUEZ RODRIGUEZ, OSCAR  de la 
garantia per a la gestió de residus procedents d'excavació per import de 
251,40€. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al senyor RODRIGUEZ RODRIGUEZ, 
OSCAR i al Departament de Comptabilitat. 
 

PRP2019/343 Atès l’acord adoptat en la Junta de Govern Local de data 16 de 
març de 2017 en el qual es va concedir la llicència d’obres a la senyora 
BACHS FABRES, ELISENDA, relatiu a l’expedient núm. 2017/7 per a les 
obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la finca situada al C/ 
Sant Isidre, 34 previ dipòsit d’una garantia de reposició d’elements urbanístics 
de 2.000,00€ i d’una fiança per a la gestió de residus procedents d’enderroc i 
construcció de 276,21€. 
 
Vista la instància presentada per la senyora BACHS FABRES, ELISENDA en 
data 31 de gener de 2019, amb núm. d’entrada 2019/2336, sol·licitant la 
devolució de les garanties constituïdes. 
 
Emesos els oportuns informes i vist l’informe núm. 51/19 emès per l’arquitecta 
tècnica que tot seguit es transcriu: 
 

“IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Informe núm.  051/19 relatiu a la instància presentada per ELISENDA BACHS 
FABRES per a la devolució de fiances i garanties per les obres de CONSTRUCCIÓ 
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES a la finca situada a CARRER SANT 
ISIDRE 34. 

 

ANTECEDENTS 
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1. El  16 de març de 2017 en JGL s’atorga llicència d’obres majors per a dur a terme 

les obres de CONSTRUCCIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES a 
la finca situada a CARRER SANT ISIDRE 34,  prèvia constitució de garantia de 
reposició d’elements urbanístics de 2000€ i fiança per gestió de residus de 
276,21€. 

2. El 31 de gener de 2019 i registre d’entrada  2336 Elisenda Bachs Fabres sol·licita 
retorn de fiances i garanties. 

3. El 23 de novembre de 2018 i registre d’entrada 17021, Elisenda Bachs Fabres 
aporta entre altres, certificat final d’obra visat i certificat de gestió de residus, com 
a documentació vinculada a l’expedient d’ús i primera ocupació. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Ordenança municipal sobre la garantia de reposició d’elements urbanístics en les 
construccions, instal·lacions i obres aprovada definitivament per la Corporació 
Municipal el 25 d'octubre del 2007. 
Ordenança municipal per a la gestió de residus de la construcció, aprovada 
definitivament per la Corporació el 30 de juny de 2008. 
 
INFORME 
 
Que realitzades les comprovacions corresponents, aquests serveis tècnics 
consideren que no hi ha inconvenient en procedir al retorn de les garanties i fiances 
dipositades. 
 
I així s’informa per posar en el seu coneixement i als efectes que es considerin 
oportuns.” 

 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 

 
Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Autoritzar la devolució a la senyora BACHS FABRES, ELISENDA 
de les garanties constituïdes, relatives a l’expedient de llicències d’obres 
número 2017/7. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora BACHS FABRES, ELISENDA i 
al Departament de Comptabilitat. 
 

 
GESTIÓ ECONÒMICA 
 

 

PRP2019/338 Atès allò establert per les Bases d'Execució del Pressupost 
corresponents al pressupost actual pel que fa a l'autorització i reconeixement 
de despeses on s'assenyala com a competència de l'alcaldia l'autorització 
referida quan el seu import no excedeixi del 10% dels recursos corrents del 
pressuposts quantificats a les bases 4ª i 5ª. 
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Atès allò establert a la base 21ª.2, on s’estableix que per les despeses 
superiors a 1.200€, l’Alcaldia podrà delegar la seva autorització en la Junta de 
Govern local. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015 
 
Atès allo establert a la Base 28ª, 53ª i 23ª d'Execució del Pressupost 
corresponents al pressupost vigent . 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 

- Aprovar el detall de despeses i reconeixement d'obligacions segons la 
relació d’aprovació número 42 que s’adjunten en annex número 1, al final 
d’aquest acta amb adscripció a les corresponents aplicacions pressupostàries. 
 

PRP2019/339 Atès allò establert per les Bases d'Execució del Pressupost 
corresponents al pressupost actual pel que fa a l'autorització i reconeixement 
de despeses on s'assenyala com a competència de l'alcaldia l'autorització 
referida quan el seu import no excedeixi del 10% dels recursos corrents del 
pressuposts quantificats a les bases 4ª i 5ª. 
 
Atès allò establert a la base 21ª.2, on s’estableix que per les despeses 
superiors a 1.200€, l’Alcaldia podrà delegar la seva autorització en la Junta de 
Govern local. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Atès allo establert a la Base 23 de les bases d’execució del Pressupost  en 
quant a l’òrgan competent per al reconeixement d’obligacions, en les que 
alguna d’aquestes no consta a Intervenció la seva fiscalització prèvia tot i que 
cal fer constar que cap d’elles supera els límits del contracte menor de la 
LCSP. 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 

- Aprovar el detall de despeses i reconeixement d'obligacions segons la 
relació d’aprovació número 41 que s’adjunten en annex número 2, al final 
d’aquest acta amb adscripció a les corresponents aplicacions pressupostàries. 
 

PRP2019/354 Per part del Sr. Blai Felip Capdevila, amb DNI 33875785M, com a 

representant de l'empresa LACREM S.A, amb NIF A25041146, sol·licita  
fraccionament amb dispensa de garantia, per deutes de la citada empresa en aquest 
Ajuntament, pel concepte de l'IAE de l'exercici 2018, que figura a l'expedient de 
fraccionament de referència 218768-V, per un import per principal de 285.376,67.- 
euros. 
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Per part del Sr. Blai Felip Capdevila, amb DNI 33875785M, en qualitat de 
representant de l'empresa LACREM S.A. es manifesta la impossibilitat d'obtenir aval 
solidari d'entitat de crèdit , aportant la següent documentació: 
 

 Declaració responsable manifestant la carència de bens. 

 Balanç i compte de resultats dels últims tres anys. 

 Informe d'auditoria. 

 Pla de viabilitat de l'empresa.  
 
Vist que l’Ajuntament té coneixement de la delicada situació econòmica i patrimonial de 
l'empresa LACREM S.A. 
 
Valorada la situació econòmica financera de l'empresa LACREM S.A., en relació a la 
possibilitat de satisfer els deutes segons la documentació aportada, consistent en els 
balanços, comptes de resultats, auditoria externa, i memòria d'auditoria de l'esmentada 
empresa i pla de viabilitat. 
 
Vist que la documentació aportada a l'expedient és la que requereix l'art. 46,5 del 
vigent Reglament general de recaptació, quan la sol·licitud es formula amb dispensa 
de garantia, 
 
Vist que es compleix el requisit establert a l'apartat tercer de  l’article 87.3 de 
l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals que preveu  " En supòsits de veritable necessitat, diferents dels 
contemplats a l'apartat 1, es podrà dispensar d'aportar garantia si l'òrgan competent 
de ens públic titular del deute ho ha aprovat. “   
 
 I atesa la facultat de resoldre el fraccionament amb altres criteris establerta a l'article 
42 de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de dret 
Públic municipals de l'exercici 2018, que exposa : 
 
 
" Article 42 - Ajornaments i fraccionaments 
1. Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona la concessió 
i denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a l’ORGT qui actuarà segons allò 
previst a la seva Ordenança General. 
Si s’hagués de resoldre amb altres criteris, respecte a terminis dels ajornaments i 
fraccionaments, o exigibilitat de garanties, caldrà l’expressa autorització de l’Ajuntament. 
2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la resolució de la 
sol·licitud a l’Alcalde. 
3. L'acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d'aportar o, si escau, 
la dispensa d'aquesta obligació. 
4. La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent al de la notificació de l'acord de concessió, l’eficàcia del qual quedarà condicionada a 
dita aportació. "  

 
Per unanimitat s’acordà: 

 
Primer.- Concedir el fraccionament, amb dispensa total de garantia, sol·licitat pel Sr. 
Blai Felip Capdevila, amb DNI 33875785M, com representant de l'empresa LACREM 
S.A., amb NIF A25041146, per deutes de la citada empresa a l'Ajuntament de Palau 
Solità i Plegamans, en el terminis i imports que seguidament es detallen:  
 

Data Quota Principal Recàrrec Interessos Costes 

31/01/2019 4.955,16 4.918,27 0 36,89 0 
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28/02/2019 4.955,16 4.904,27 0 50,89 0 

31/03/2019 4.955,16 4.888,86 0 66,3 0 

30/04/2019 4.955,16 4.874,04 0 81,12 0 

31/05/2019 4.955,16 4.858,82 0 96,34 0 

30/06/2019 4.955,16 4.844,18 0 110,98 0 

31/07/2019 4.955,16 4.829,14 0 126,02 0 

31/08/2019 4.955,16 4.814,20 0 140,96 0 

30/09/2019 4.955,16 4.799,82 0 155,34 0 

31/10/2019 4.955,16 4.785,06 0 170,1 0 

30/11/2019 4.955,16 4.770,86 0 184,3 0 

31/12/2019 3.946,19 3.787,80 0 158,39 0 

31/01/2020 6.416,90 6.140,63 0 276,27 0 

29/02/2020 6.416,90 6.123,21 0 293,69 0 

31/03/2020 6.416,90 6.104,71 0 312,19 0 

30/04/2020 6.416,90 6.086,91 0 329,99 0 

31/05/2020 6.416,90 6.068,63 0 348,27 0 

30/06/2020 6.416,90 6.051,04 0 365,86 0 

31/07/2020 6.416,90 6.032,97 0 383,93 0 

31/08/2020 6.416,90 6.015,01 0 401,89 0 

30/09/2020 6.416,90 5.997,73 0 419,17 0 

31/10/2020 6.416,90 5.979,97 0 436,93 0 

30/11/2020 6.416,90 5.962,89 0 454,01 0 

31/12/2020 5.159,63 4.780,47 0 379,16 0 

31/01/2021 14.607,68 13.494,39 0 1.113,29 0 

28/02/2021 14.607,68 13.458,63 0 1.149,05 0 

31/03/2021 14.607,68 13.419,25 0 1.188,43 0 

30/04/2021 14.607,68 13.381,36 0 1.226,32 0 

31/05/2021 14.607,68 13.342,43 0 1.265,25 0 

30/06/2021 14.607,68 13.304,98 0 1.302,70 0 

31/07/2021 14.607,68 13.266,49 0 1.341,19 0 

31/08/2021 14.607,68 13.228,23 0 1.379,45 0 

30/09/2021 14.607,68 13.191,41 0 1.416,27 0 

31/10/2021 14.607,68 13.153,57 0 1.454,11 0 

30/11/2021 14.607,68 13.117,17 0 1.490,51 0 

31/12/2021 11.837,43 10.599,28 0 1.238,15 0 

 
 
 
Els fraccionaments es domiciliaran al compte facilitat per l' empresa obligada al 
pagament número IBAN: ES20-2100-0608-4802-0003-2487. 
 
A les últimes fraccions s’han d’afegir l’import de les costes que es puguin generar a 
partir d’ara. 
 
D’acord amb l’article 26.6 de la Llei general tributària, els interessos es modificaran si 
així es preveu a les corresponents Lleis de pressupostos de l’Estat. 
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Segon.- L'incompliment en el pagament de qualsevol de les fraccions acordades, 
implicarà la resolució del fraccionament concedit de totes les fraccions pendents i 
habilitarà aquesta Administració per la continuació del procediment de 
constrenyiment pel total deute pendent en el moment de la resolució.  
 
Tercer .- Que es dispensi de l'obligació de l'aportació de qualsevol de les garanties 
establertes a l'article 82 del Reglament General de Recaptació. 
 
Quart.-.- Notificar la present resolució a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona als efectes d'execució de la present resolució i a l'interessat. 

 

PRP2019/355 Ates l'expedient executiu núm. T/12197467 i T/18051084 que 
es tramita a la Oficina de Gestió i Recaptació de l'Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans en relació a deutes per Impost sobre Béns Immobles, Taxa per la 
gestió de residus domèstics i Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
corresponent als exercicis de 2012 a 2018, a nom del Sr.  Alfonso Rodriguez 
Gonzalez amb Dni 43695158B i vist el procediment executiu seguit pel mateix. 
  
Atesa la instància presentada el dia 17 de gener de 2019 a l'oficina de l'ORGT 
número de registre 19/35035, per part del Sr.Alfonso Rodriguez Gonzalez, 
amb DNI 43695158B, on sol·licita el fraccionament de l'expedient executiu 
núm. T/112197467 i T/18051084 a raó de mensualitats de 100 euros. 
 
Atès que queda suficientment justificada la situació econòmica-financera del 
deutor que li impedeix  i li ha impedit fer front al pagament total del deute i 
vistes les circumstàncies que actuals en relació amb altres pagaments i vista 
la voluntat de pagament del deute esmentat. 

 
 

Atesa la facultat de resoldre fraccionament amb altres criteris establerta a 
l'article 42 de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
Ingressos de dret Públic municipals de l'exercici 2014, que exposa : 
 
 
" Article 42 - Ajornaments i fraccionaments 
 
1. Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de 
Barcelona la concessió i denegació dels ajornaments i fraccionaments 
correspondrà a l’ORGT qui actuarà segons allò previst a la seva Ordenança 
General. 
Si s’hagués de resoldre amb altres criteris, respecte a terminis dels 
ajornaments i 
fraccionaments, o exigibilitat de garanties, caldrà l’expressa autorització de 
l’Ajuntament. 
2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la 
resolució de la sol·licitud a l’Alcalde. 
3. L'acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà 
d'aportar o, si escau, la dispensa d'aquesta obligació. 
4. La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir del dia següent al de la notificació de l'acord de concessió, l’eficàcia del 
qual quedarà condicionada a dita aportació. "  
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S’acorda per unanimitat: 

 
Primer.- Concedir el fraccionament  dels deutes inclosos a l'expedient núm. 
T/12197467 i T/18051084, per part del Sr. Alfonso Rodriguez Gonzalez a raó 
de mensualitats de 100 euros al mes més els interessos de demora que es 
meritin per la formalització del fraccionament, segons s’indica als atesos 
 
Segon.- Que es dispensi de l'obligació de l'aportació de qualsevol de les 
garanties establertes a l'article 82 del Reglament General de Recaptació. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona als efectes d'execució de la present resolució i a 
l'interessat. 
 
 
GESTIÓ ECONÒMICA. PROJECTES 

PRP2019/245 Vist el Projecte executiu  per la renovació de la xarxa d’aigua 
potable de Palau-solità i Plegamans. 
 
Atès el pressupost del projecte, de l’ordre de 95.743,21€ (21% IVA inclòs), 
que posat en relació amb els ingressos ordinaris del pressupost municipal, 
determina la competència de l’alcaldia atès allò disposat per la Disposició 
Addicional segona apartat 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que la referida competència va ser delegada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local. 
 
Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, 
segons l’article 37 del ROAS la seva aprovació inicial, així  com sotmetre 
l’expedient a informació pública pel termini mínim de 30 dies i l’aprovació 
definitiva, sense que es pugui aplicar en el present cas, el procediment 
abreujat, propi de les obres de reparacions menors i de conservació i 
manteniment a que fan referència els articles 34, 35.2 i 37.6 del ROAS. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte executiu per la renovació de la xarxa 
d’aigua potable de Palau-solità i Plegamans amb un pressupost de 
95.743,21€  IVA inclòs, redactat per AQUATEC, PROYECTOS PARA EL 
SECTOR DEL AGUA S.A.U. 
 
SEGON.-  Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període 
de trenta dies,  a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al 
BOP i al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial. 
 
TERCER.-  En el supòsit de no produir-se al·legacions durant el període 
d’exposició pública, considerar el projecte esmentat, definitivament aprovat, 
havent-se de dur a terme les publicacions establertes pel ROAS. 
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GESTIÓ ECONÒMICA. PROPOSTES DE DESPESA 
 

 

PRP2019/174 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del servei 
de manteniment i cessió de la llicència d'ús del programa informàtic NADILUX, 
corresponent a l’any 2019. 
 
Atesa la fiscalització prèvia per part de la Intervenció, incloent el control 
pressupostari i financer de la despesa proposada. 
 
De conformitat amb la competència atribuïda segons la Disposició Addicional 
Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atesa la Base d’Execució del Pressupost número 25ª i 26ª (Autorització i 
disposició de les despeses) així com la Base 27ª Reconeixement de 
l’obligació. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del servei de manteniment i cessió de la llicència 
d'ús del programa informàtic NADILUX, corresponent a l’any 2019, a 
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA amb un pressupost de 1.214,57€, més 
IVA del 21%, el que suposa un total de 1.469,63€; amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 20213 92000 21601 del vigent pressupost, essent el número 
d’operació a indicar a la factura posterior 2019001882 i el codi de centre 
gestor 20213. 
 
SEGON.- Es fa constar expressament que el contractista adjudicatari no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament , superin la 
xifra que consta a l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA. 
 
PRP2019/236 Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 
022015018909 de data 27 de juliol de 2015. 
 
Vista la resolució d’alcaldia número 103/2019 de 29 de gener de 2019 en 
relació a l’expedient de reclamació patrimonial 2018/2500. 
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Vist l’informe favorable emès per Serveis Jurídics. 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Aprovar la despesa pel pagament corresponent a la indemnització 
per reclamació patrimonial a JUAN CIJES MILLÁN per un import de 
11.412,94€ i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20212 92000 27000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a JUAN CIJES MILLÁN. 
 

 

PRP2019/287 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del servei 
de repartiment del butlletí municipal 2019. 
 
Atesa la fiscalització prèvia per part de la Intervenció, incloent el control 
pressupostari i financer de la despesa proposada. 
 
De conformitat amb la competència atribuïda segons la Disposició Addicional 
Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atesa la Base d’Execució del Pressupost número 25ª i 26ª (Autorització i 
disposició de les despeses) així com la Base 27ª Reconeixement de 
l’obligació. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Per unanimitat, s’acordà: 
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del servei de repartiment del butlletí municipal 
2019 a VARGAS CHAVEZ, RONY FERNANDO amb un pressupost de 2.250€ 
més IVA del 21%, el que suposa un total de 2.722,50€; amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària2019/20214/49100/22602 del vigent pressupost, 
essent el número d’operació a indicar a la factura posterior 2019002339 i el 
codi de centre gestor 20214. 
 
SEGON.- Es fa constar expressament que el contractista adjudicatari no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament, superin la xifra 
que consta a l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a VARGAS CHAVEZ, RONY FERNANDO. 
 

 

PRP2019/303 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del servei 
de la producció i regidoria de la Festa de Carnestoltes 2019. 
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Atesa la fiscalització prèvia per part de la Intervenció, incloent el control 
pressupostari i financer de la despesa proposada. 
 
De conformitat amb la competència atribuïda segons la Disposició Addicional 
Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atesa la Base d’Execució del Pressupost número 25ª i 26ª (Autorització i 
disposició de les despeses) així com la Base 27ª Reconeixement de 
l’obligació. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del servei de la producció i regidoria de la Festa 
de Carnestoltes 2019 a QUALITY ARTIST MANAGEMENT PRODUCCIONS, 
SL amb un pressupost de 2.250€, més IVA del 21%, el que suposa un total de 
2.722,50€; amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40411 33800 22607 del 
vigent pressupost, essent el número d’operació a indicar a la factura posterior 
2019002379 i el codi de centre gestor 40411. 
 
SEGON.- Es fa constar expressament que el contractista adjudicatari no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament , superin la 
xifra que consta a l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a QUALITY ARTIST MANAGEMENT 
PRODUCCIONS, SL. 
 
 

PRP2019/310 Vist l’expedient de contracte menor per a l’execució de l’obra 
d’anivellament del terreny de l'àrea d'emergència del carrer Nou. 
 
Atesa la fiscalització prèvia per part de la Intervenció, incloent el control 
pressupostari i financer de la despesa proposada. 
 
De conformitat amb la competència atribuïda segons la Disposició Addicional 
Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atesa la Base d’Execució del Pressupost número 25ª i 26ª (Autorització i 
disposició de les despeses) així com la Base 27ª Reconeixement de 
l’obligació. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
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PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a l’execució de l’obra d’anivellament del terreny de l'àrea 
d'emergència del carrer Nou a MENDEZ MOLINA JORGE amb un pressupost 
de 2.156,00€, més IVA del 21 %, el que suposa un total de 2.672,75 €; amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 2019 30404 16250 22610 del vigent 
pressupost, essent el número d’operació a indicar a la factura posterior 
2019002392 i el codi de centre gestor 30404 
 
SEGON.- Es fa constar expressament que el contractista adjudicatari no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament , superin la 
xifra que consta a l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
PRP2019/315 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del 
subministrament de treballs gràfics del llibre "Els ocells de Palau-solità i 
Plegamans". 
 
Atesa la fiscalització prèvia per part de la Intervenció, incloent el control 
pressupostari i financer de la despesa proposada. 
 
De conformitat amb la competència atribuïda segons la Disposició Addicional 
Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atesa la Base d’Execució del Pressupost número 25ª i 26ª (Autorització i 
disposició de les despeses) així com la Base 27ª Reconeixement de 
l’obligació. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del subministrament de treballs gràfics del llibre 
"Els ocells de Palau-solità i Plegamans" a DURAN BONET CARME amb un 
pressupost de 4.032,00 €, més IVA del 4 %, el que suposa un total de 
4.193,28 €; amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30402 17200 22613 del 
vigent pressupost, essent el número d’operació a indicar a la factura posterior 
2019002398 i el codi de centre gestor 30402. 
 
SEGON.- Es fa constar expressament que el contractista adjudicatari no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament , superin la 
xifra que consta a l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a DURAN BONET CARME. 
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PRP2019/319 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del servei 
de desbrossada dels marges del Castell amb motiu del Mercat Medieval 2019. 
 
Atesa la fiscalització prèvia per part de la Intervenció, incloent el control 
pressupostari i financer de la despesa proposada. 
 
De conformitat amb la competència atribuïda segons la Disposició Addicional 
Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atesa la Base d’Execució del Pressupost número 25ª i 26ª (Autorització i 
disposició de les despeses) així com la Base 27ª Reconeixement de 
l’obligació. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del servei  de desbrossada dels marges del castell 
amb motiu del Mercat Medieval 2019  a NETEJES FORESTALS I 
ARRANJAMENTS SANS, SL amb un pressupost de 1716,75€, més IVA del 21 
%, el que suposa un total de 2077,27€; amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
50505 43110 22620 del vigent pressupost, essent el número d’operació a 
indicar a la factura posterior AD2019002406 i el codi de centre gestor 50505. 
 
SEGON.- Es fa constar expressament que el contractista adjudicatari no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament , superin la 
xifra que consta a l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a NETEJES FORESTALS I 
ARRANJAMENTS SANS, SL. 
 
PRP2019/320 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del servei 
d’impressió del Butlletí Municipal per al període 2019. 
 
Atesa la fiscalització prèvia per part de la Intervenció, incloent el control 
pressupostari i financer de la despesa proposada. 
 
De conformitat amb la competència atribuïda segons la Disposició Addicional 
Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atesa la Base d’Execució del Pressupost número 25ª i 26ª (Autorització i 
disposició de les despeses) així com la Base 27ª Reconeixement de 
l’obligació. 
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Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del prestació del servei d’impressió del Butlletí 
Municipal per al període 2019 a AGPOGRAF, SA amb un pressupost de 7.554 
€, més IVA del 4 %, el que suposa un total de 7.856,16 €; amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2019/20214/49100/22602/01 del vigent pressupost, 
essent el número d’operació a indicar a la factura posterior 2019002393 i el 
codi de centre gestor 20214. 
 
SEGON.- Es fa constar expressament que el contractista adjudicatari no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament , superin la 
xifra que consta a l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a AGPOGRAF, SA. 
 

 

PRP2019/324 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del 
subministrament d’ampolles d’alumini per obsequiar als participants de les 
Jornades Esportives de la Gent Gran. 
 
Atesa la fiscalització prèvia per part de la Intervenció, incloent el control 
pressupostari i financer de la despesa proposada. 
 
De conformitat amb la competència atribuïda segons la Disposició Addicional 
Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atesa la Base d’Execució del Pressupost número 25ª i 26ª (Autorització i 
disposició de les despeses) així com la Base 27ª Reconeixement de 
l’obligació. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del subministrament d’ampolles d’alumini per 
obsequiar als participants de les Jornades Esportives de la Gent Gran a FUN 
SPORTS DIAGONAL, SL amb un pressupost de 1.238,00€, més IVA del 21 
%, el que suposa un total de 1.497,98€; amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 34100 22609 del vigent pressupost, essent el número 
d’operació a indicar a la factura posterior 2019-002556 i el codi de centre 
gestor 40404. 
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SEGON.- Es fa constar expressament que el contractista adjudicatari no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament, superin la xifra 
que consta a l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a FUN SPORTS DIAGONAL, SL. 
 

PRP2019/328 Atesa la proposta rebuda per part de l’àrea de Recursos 
Humans. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Aprovar la despesa per la sol·licitud de bestreta del treballador 
ROSA VILARDELL SAMPERA per un import de 2000€ IVA inclòs, i amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 20212 92000 83000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a ROSA VILARDELL SAMPERA. 
 

 

PRP2019/329 Atesa la proposta rebuda per part de l’àrea de Recursos 
Humans. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Aprovar la despesa per la sol·licitud de bestreta del treballador 
JOSEFA SAEZ ORTEGA per un import de 2.000,00€ IVA inclòs, i amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 20212 92000 83000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a JOSEFA SAEZ ORTEGA. 
 

PRP2019/340 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del 
subministrament de 110 u. d'arbrat per a la festa dels naixements de 2018. 
 
Atesa la fiscalització prèvia per part de la Intervenció, incloent el control 
pressupostari i financer de la despesa proposada. 
 
De conformitat amb la competència atribuïda segons la Disposició Addicional 
Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atesa la Base d’Execució del Pressupost número 25ª i 26ª (Autorització i 
disposició de les despeses) així com la Base 27ª Reconeixement de 
l’obligació. 
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Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 

 

PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del subministrament de 110 u. d'arbrat per a la 
festa dels naixements de 2018 a FORESTAL CATALANA, SA, amb un 
pressupost de 1.015,00€ (material vegetal) més IVA del 10 % i 219,93 € 
(transport) més IVA del 21%, el que suposa un total de 1.382,62€; amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 2019 30402 17200 22610 del vigent pressupost, 
essent el número d’operació a indicar a la factura posterior 2019002651 i el 
codi de centre gestor 30402. 
 
SEGON.- Es fa constar expressament que el contractista adjudicatari no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament , superin la 
xifra que consta a l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a FORESTAL CATALANA, SA. 
 
PRP2019/349 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del servei 
de manteniment de les instal·lacions d’alarma anti-intrusió dels diferents 
edificis municipals any 2018 
 
Atesa la fiscalització prèvia per part de la Intervenció, incloent el control 
pressupostari i financer de la despesa proposada. 
 
De conformitat amb la competència atribuïda segons la Disposició Addicional 
Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atesa la Base d’Execució del Pressupost número 25ª i 26ª (Autorització i 
disposició de les despeses) així com la Base 27ª Reconeixement de 
l’obligació. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del servei de manteniment de les instal·lacions 
d’alarma anti-intrusió dels diferents edificis municipals any 2018  a 
PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, SL amb un pressupost de 14.448,12€, més 
IVA del 21 %, el que suposa un total de 17.482,23€; amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 60601 13200 22701 del vigent pressupost, essent el número 
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d’operació a indicar a la factura posterior 2019002797 i el codi de centre 
gestor 60601. 
 
SEGON.- Es fa constar expressament que el contractista adjudicatari no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament , superin la 
xifra que consta a l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, SL. 
 
PRP2019/350 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del servei 
de manteniment de les instal·lacions d’alarma anti-intrusió dels diferents 
edificis municipals any 2019. 
 
Atesa la fiscalització prèvia per part de la Intervenció, incloent el control 
pressupostari i financer de la despesa proposada. 
 
De conformitat amb la competència atribuïda segons la Disposició Addicional 
Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atesa la Base d’Execució del Pressupost número 25ª i 26ª (Autorització i 
disposició de les despeses) així com la Base 27ª Reconeixement de 
l’obligació. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del servei de manteniment de les instal·lacions 
d’alarma anti-intrusió dels diferents edificis municipals any 2019 a 
PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, SL amb un pressupost de 14.213,93 €, 
més IVA del 21 %, el que suposa un total de 17.198,86 €; amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 60601 13200 22701 del vigent pressupost, essent el 
número d’operació a indicar a la factura posterior 2019002811 i el codi de 
centre gestor 60601. 
 
SEGON.- Es fa constar expressament que el contractista adjudicatari no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament , superin la 
xifra que consta a l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, SL. 
 
PRP2019/360 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del 
subministrament de material elèctric, 6 lluminàries, pel manteniment de 
l’enllumenat públic.  
 
Atesa la fiscalització prèvia per part de la Intervenció, incloent el control 
pressupostari i financer de la despesa proposada. 
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De conformitat amb la competència atribuïda segons la Disposició Addicional 
Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atesa la Base d’Execució del Pressupost número 25ª i 26ª (Autorització i 
disposició de les despeses) així com la Base 27ª Reconeixement de 
l’obligació. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del subministrament de material elèctric, 6 
lluminàries, pel manteniment de l'enllumenat públic a ELECTRO-PLA 
GRANOLLERS, SA amb un pressupost de 1.798,80 €, més IVA del 21 %, el 
que suposa un total de 2.176,55 €; amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2019 30310 16500 21000 del vigent pressupost, essent el número d’operació 
a indicar a la factura posterior 2019002871 i el codi de centre gestor 30310. 
 
SEGON.- Es fa constar expressament que el contractista adjudicatari no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament , superin la 
xifra que consta a l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a ELECTRO-PLA GRANOLLERS, SA. 
 
PRP2019/351 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del servei 
de lloguer d’equips de so i llum per la festa de carnestoltes 2019. 
 
Atesa la fiscalització prèvia per part de la Intervenció, incloent el control 
pressupostari i financer de la despesa proposada. 
 
De conformitat amb la competència atribuïda segons la Disposició Addicional 
Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atesa la Base d’Execució del Pressupost número 25ª i 26ª (Autorització i 
disposició de les despeses) així com la Base 27ª Reconeixement de 
l’obligació. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del servei a JOAN CARLES, SLU amb un 
pressupost de 3.900,00€, més IVA del 21%, el que suposa un total de 
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4.719,00€; amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40411 33800 22607 del 
vigent pressupost, essent el número d’operació a indicar a la factura posterior 
2019002814 i el codi de centre gestor 40411. 
 
SEGON.- Es fa constar expressament que el contractista adjudicatari no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament , superin la 
xifra que consta a l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a SO I LLUM JOAN CARLES, SLU. 
 
 

PRP2019/356 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del servei 
de vigilància al Mercat Setmanal durant 17 dissabtes. 
 
Atesa la fiscalització prèvia per part de la Intervenció, incloent el control 
pressupostari i financer de la despesa proposada. 
 
De conformitat amb la competència atribuïda segons la Disposició Addicional 
Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atesa la Base d’Execució del Pressupost número 25ª i 26ª (Autorització i 
disposició de les despeses) així com la Base 27ª Reconeixement de 
l’obligació. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del servei de vigilància al mercat setmanal durant 
17 dissabtes a LA PENYA DEL PERE SLU amb un pressupost de 1618,40€, 
més IVA del 21 %, el que suposa un total de 1958,26€; amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 50505 43110 22620 del vigent pressupost, essent el 
número d’operació a indicar a la factura posterior 2019002829 i el codi de 
centre gestor 50505. 
 
SEGON.- Es fa constar expressament que el contractista adjudicatari no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament , superin la 
xifra que consta a l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a LA PENYA DEL PERE SLU. 
 
 
PRP2019/294 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del servei 
de suport de microinformàtica, des del 15 de març al 15 de juny de 2019. 
 
Atesa la fiscalització prèvia per part de la Intervenció, incloent el control 
pressupostari i financer de la despesa proposada. 
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De conformitat amb la competència atribuïda segons la Disposició Addicional 
Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atesa la Base d’Execució del Pressupost número 25ª i 26ª (Autorització i 
disposició de les despeses) així com la Base 27ª Reconeixement de 
l’obligació. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del servei de suport de microinformàtica, des del 
15 de març al 15 de juny de 2019, a ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL 
amb un pressupost de 5.691,00€, més IVA del 21%, el que suposa un total de 
6.886,11€; amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20213 92000 21602 del 
vigent pressupost, essent el número d’operació a indicar a la factura posterior 
2019002354 i el codi de centre gestor 20213. 
 
SEGON.- Es fa constar expressament que el contractista adjudicatari no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament , superin la 
xifra que consta a l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP. 
 
TERCER.- L’adjudicatari restarà sotmès a les obligacions establertes en 
matèria de protecció de dades que s’indiquen en el document annex 
 
QUART.- Notificar aquest acord a ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL. 
 
ANNEX 
 

D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la 

protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la 

lliure circulació d’aquestes dades, s’informa a la contractista i al seu personal: 

Responsable 

del tractament 
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 

Plaça de la Vila, 1, 08184 – Palau-solità i Plegamans 

Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a consultes, 

queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de 

dades: dpd.ajpalauplegamans@diba.cat 

Finalitat del 

tractament 
Gestió i tramitació dels contractes del sector públic de l’Ajuntament de 

Palau-solità i Plegamans. 

Temps de 

conservació 
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de 

contractació pública i d’arxiu històric. 
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Legitimació 

del tractament 

Compliment d’obligacions contractuals. 

Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de 

garantir la correcta identificació de l’equip professional que prestarà el 

servei i que accedirà a les instal·lacions i sistemes corporatius. 

Així mateix, les imatges dels treballadors de l’empresa contractista durant 

l’execució del contracte seran tractades per al control de les obligacions 

de seguretat de les dependències i edificis de l’Ajuntament. 

En cas de no facilitar aquestes dades identificatives no es permetrà l’accés 

a les instal·lacions. 

Destinataris 

de cessions o 

transferències 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. 

No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades 

subministrades. 

Drets de les 

persones 

interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de 

les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la 

Seu electrònica https://www.palauplegamans.cat o presencialment a les 

oficines del Registre de l’Ajuntament 

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot 

interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de 

control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència 

habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el 

tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD. 

Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència 

http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 

Atès que la realització dels treballs relatius a l'objecte del contracte suposa el 
tractament de dades de caràcter personal, de persones identificades o 
identificables, per part de l'adjudicatari, es relacionen a continuació els seus deures i 
obligacions en relació amb el tractament de les dades, tal i com es preveu a la 
normativa vigent sobre protecció de dades. 

 

1.Objecte de l’encàrrec del tractament 

Mitjançant aquestes clàusules s’habilita l’empresa contractista, encarregada del 

tractament, per tractar per compte de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, 

responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries per prestar el 

servei de suport i assistència tècnica a l’usuari (help desk) de l’Ajuntament de Palau-

solità i Plegamans 

El tractament consistirà en: 

☒ Acarament          ☒ Interconnexió 

☒ Conservació    ☒ Limitació  

☒ Consulta    ☒ Modificació  

☐ Comunicació    ☒ Organització  

☐ Comunicació per transmissió  ☒ Recollida  

☐ Destrucció    ☒ Registre  
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☐ Difusió     ☒ Supressió 

☒ Extracció    ☒ Utilització 

☐ Altres: 

2. Identificació de la informació afectada 

Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, 

l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, responsable del tractament, posa a 

disposició del contractista, encarregat del tractament, la informació que es descriu a 

continuació: 

• Noms i cognoms, NIF, credencials d’accés als sistemes i aplicacions, perfils, 

adreça electrònica i número de telèfon dels usuaris del sistemes informàtics de 

l’Ajuntament de Palau-solità i plegamans.. 

3. Durada 

Aquest annex serà vigent durant tot el temps de la prestació dels serveis contractats.  

Una vegada finalitzat aquest contracte, l'encarregat del tractament ha de suprimir les 

dades personals i suprimir qualsevol còpia que estigui en el seu poder. 

4. Obligacions de l’encarregat del tractament 

L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a: 

a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la 
seva inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas 
pot utilitzar les dades per a finalitats pròpies. 

b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament. 

Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions 

infringeix el RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de 

dades de la Unió o dels estats membres, l'encarregat n’ha d’informar 

immediatament el responsable. 

c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament 
efectuades per compte del responsable, que contingui:  

1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de 

cada responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del 

representant del responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció 

de dades. 

2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable. 

3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o 

organització internacional, inclosa la identificació d’aquest país o 

aquesta organització internacional, i en el cas de les transferències 
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indicades a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon de l’RGPD, la 

documentació de garanties adequades. 

4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de 

seguretat relatives a: 

 La pseudonimització i el xifrat de dades personals. 

 La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la 

disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i serveis 

de tractament. 

 La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades 

personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic. 

 El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de 

l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives que 

garanteixen l’eficàcia del tractament. 

d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització 
expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment 
admissibles. 

L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del 
mateix responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest 
cas, el responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual 
s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de 
seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació. 

Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una 
organització internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres 
que li sigui aplicable, ha d’informar el responsable d'aquesta exigència legal 
de manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants 
d'interès públic. 

e) Subcontractació 

No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest 
contracte que comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis 
auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l'encarregat, 
sempre que aquests no suposin una Transferència Internacional de dades. 

f) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les 
quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en 
finalitzi l’objecte. 

g) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es 
comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a 
complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los 
convenientment. 

h) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es 
compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior. 

i) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals 
de les persones autoritzades per tractar dades personals. 

j) Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets 
següents: 

1. Accés, rectificació, supressió i oposició 
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2. Limitació del tractament 

3. Portabilitat de dades 

4. A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa 

l’elaboració de perfils)  

Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, 
supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser 
objecte de decisions individualitzades automatitzades, davant l'encarregat del 
tractament, aquest ho ha de comunicar per correu electrònic a l'adreça 
dpd.ajpalauplegamans@diba.cat. La comunicació s’ha de fer de forma 
immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia laborable en què s’ha 
rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin 
ser rellevants per resoldre la sol·licitud. 

k) Notificació de violacions de la seguretat de les dades 

L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense 

dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 24 hores, i a 

través de l’adreça de correu electrònic dpd.ajpalauplegamans@diba.cat, de les 

violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals 

tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar 

i comunicar la incidència. 

La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de 

la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones 

físiques. 

Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent: 

1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades 

personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre 

aproximat d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de 

registres de dades personals afectats. 

2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre 

punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació. 

3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat 

de les dades personals. 

4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la 

violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les 

mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.  

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què 

no ho sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació 

indeguda. 

l) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions 
d'impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui. 

m) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes 
prèvies a l'autoritat de control, quan escaigui. 

n) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per 
demostrar que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les 
auditories o les inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor 
autoritzat per ell.  
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o) Implantar les mesures de seguretat que es prevegin al Reial Decret 3/2010, 
de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit 
de l’administració Electrònica” (ENS),  adoptant totes aquelles mesures i 
mecanismes per a: 

a. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència 

permanents dels sistemes i serveis de tractament. 

b. Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma 

ràpida, en cas d'incident físic o tècnic. 

c. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures 

tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del 

tractament. 

d. Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 

També ha d’adoptar totes aquelles mesures que, tenint en compte el conjunt de 

tractaments que duu a terme, siguin necessaris per garantir un nivell de 

seguretat adequat al risc, d’acord amb el que disposa a l’RGPD. 

Els servidors hauran d’estar situats a l’espai econòmic Europeu. En cas que els 

servidors o les dades s’hagin de traslladar fora d’aquest espai, l’encarregat ho 

haurà de notificar prèviament al responsable del tractament que haurà d’atorgar 

l’autorització. L’encarregat prèviament a la sol·licitud d’autorització 

s’assegurarà que es compleixen els requisits per les transferències 

internacionals d’acord amb l’estipulat al RGPD i les transferències un cop 

autoritzades per responsable, hauran de realitzar-se d’acord amb aquests 

requisits. En qualsevol cas l’encarregat s’assegurarà que es compleixen les 

mesures de seguretat corresponents. 

p) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les 
dades de contacte al responsable, si escau.  

q) Destí de les dades 

Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, 

els suports on constin, una vegada complerta la prestació. 

La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els 

equips informàtics utilitzats per l'encarregat. 

No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades 

degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de 

l'execució de la prestació. 

5. Obligacions del responsable del tractament 

Correspon al responsable del tractament: 

a) Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 2 d'aquest 

document. 

b) Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les 

operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregat, tan sols en el cas que 

pertoqui. 
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c) Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui.  

d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi el RGPD. 

e) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories. 

6. Incompliments i responsabilitats 

L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que 

l’entitat o empresa encarregada sigui considerada responsable del tractament, als 

efectes d’aplicar el règim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de 

protecció de dades 

 
6. CONVENIS 
 

 

PRP2019/331 Atesa la proposta per la Regidoria de l’Àrea d’Empresa i 
Ocupació de formalització d’un conveni de col·laboració a subscriure entre 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i CONSELL COMARCAL DEL 
VALLES OCCIDENTAL. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Atès l’establert per l’article 125.2 a) del ROAS aprovat pel Decret 179/95 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Aprovar el conveni que es transcriu en annex. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.500 euros, en concepte d’aportació al 
conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019 50502 24100 46620. 
 
TERCER.- Autoritzar a l’Alcaldessa per la seva signatura. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a CONSELL COMARCAL DEL VALLES 
OCCIDENTAL. 
 
 
ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
VALLÈS OCCIDENTAL I L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA ENFEINA’T,  
CONVOCATÒRIA 2018 
 
R E U N I T S 
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D’una banda, el Sr. Ignasi Giménez Renom, President del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental, en virtut del nomenament aprovat en la sessió plenària del 
dia 17 de juliol de 2015, i amb les facultats atorgades per l’article 13 del text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. Actua en nom i en representació del 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL, assistit per la 
Secretària accidental de l’entitat Sra. Meritxell Monfort Camprubí, que dóna fe 
de l’acte. 
 
D’una altra banda, el Sr./ la Sra. Teresa Padrós i Casañas, en qualitat 
d’Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans segons els poders recollits en l’acta 
del Ple Extraordinari del dia 13 de juny de 2015, actuant en nom i en 
representació de l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans, assistit pel 
secretari/a de l’ Entitat 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal, el caràcter i la 

representació en què intervenen, i de manera especial, per l’atorgament 

d’aquest conveni. 

 
A N T E C E D E N T S 
 
I. Per l’Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

TSF/150/2018, de 3 de setembre, s’aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA’T per a la 
contractació laboral temporal i acompanyament a la contractació i inserció 
de les persones en situació de desocupació de llarga durada, i per 
Resolució TSF/2148/2018, de 12 de setembre, s'obre la convocatòria per 
a l'any 2018.  

 
II. La finalitat del programa és contribuir a la dinamització del mercat laboral i 

millorar les possibilitats de trobar feina a les persones en situació d’atur de 
llarga durada, i  evitar així la seva cronificació i facilitar-los experiència 
professional per a la seva inserció laboral. 

 
III. El Consell Comarcal del Vallès Occidental, mitjançant Decret núm. núm. 

229/2018 de 15 d’octubre, va aprovar la sol·licitud de subvenció al Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, que ha estat atorgada per Resolució de 
la Directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de data 18 de 
desembre de 2018, corresponent a l’expedient SOC035/18/00079, per 
import total de 485.448,04 euros, per al finançament de l’actuació 
d’experiència laboral de 14 persones beneficiàries del programa per a la 
realització de serveis d’interès general i social de caràcter temporal de 
l’àmbit territorial dels municipis de Badia del Vallès, Castellar del Vallès, 
Castellbisbal, Matadepera, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Rellinars, 
Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda 
Sentmenat, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls, i que es portaran a terme 
en coordinació amb els respectius ajuntaments. 
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IV. Per tal de regular el règim d’execució i finançament dels diferents 

projectes es fa necessària la signatura dels convenis de col·laboració 
específics amb cadascun dels ajuntaments implicats. 

 
 
En virtut del que s’ha exposat, les parts signatàries acorden les següents 
 
 
C L À U S U L E S 
 
PRIMERA.- Objecte del conveni 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir un acord de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, per tal de regular el règim d’execució i finançament dels projectes 
que es desenvolupen en el marc de la convocatòria 2018 del Programa 
ENFEINA’T, regulat per l’Ordre TSF/150/2018 de 3 de setembre, que promou 
el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i que es detallen a continuació: 
 

Dinamització industrial Entre les finalitats del projecte destaca: Explorar el 
teixit empresarial instal·lat en els polígons per registrar informació de les 
empreses relacionades amb la gestió de residus, consum energia/aigües i 
la implementació de la indústria 4.0 per identificar necessitats i proposar 
millores; Divulgar eines, informacions i recursos per impulsar la 
digitalització i la sostenibilitat per guanyar competitivitat; Fomentar la 
cooperació entre empreses, i l’associacionisme i la participació de les 
empreses dels PAE; Recolzar l’activitat associativa i de gestió dels 
Polígons, oferint la prestació de serveis a les associacions si existeixen; 
Actuar en coordinació amb les iniciatives locals i amb el Pacte per la 
Reindustrialització del Vallès Occidental per aplicar mesures proposades o 
acordades, entre elles el foment de les vocacions industrials. 
 
Millora de la qualitat de vida de la gent gran Entre les finalitats del 
projecte destaca: Visitar a domicili per conèixer les condicions en què es 
troben i detectar necessitats per definir nous programes o actuacions, en 
l’àmbit local i/o comarcal; Divulgar informacions per millorar les condicions 
de vida i sobre els recursos al seu abast (ex. Llei de la dependència, 
teleassistència, serveis SAD, programes d’envelliment actiu...); Elaboració 
d’un projecte d’intervenció i prevenció local, amb visió comunitària i 
comarcal; Implementació de mesures suport als programa de gent gran 
activa. 
 
Socialització i alfabetització digital per a col·lectius vulnerables Entre 
les finalitats del projecte destaca: Promoció de l’autonomia i apoderament 
dels col·lectius amb dificultat d’accés als mitjans digitals (gent gran, 
població nouvinguda...); Promoure el coneixement  de la comunicació a 
través de mitjans digitals i xarxes socials; Implicar les associacions i/o 
entitats que treballen amb col·lectius vulnerables en aquest procés per tal 
d’incorporar-ho a les seves dinàmiques de treball; Afavorir l’àmbit relacional 
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i la creació de xarxes informals; Oferir l’accés a l’alfabetització digital com 
estratègia de millora de l’ocupabilitat i accés al mercat laboral. 

 
Participació activa del jovent a l’espai públic Entre les finalitats del 
projecte destaca: Diagnosi situació actual (identificar pautes de 
comportament, punts clau, punts negres de comportaments incívics....); 
Sensibilització dels joves per un ús actiu i responsable dels espais públics; 
Informació i educació per unes relacions lliures de violència; Treballar amb 
els tècnics de les àrees de joventut, cultura i  igualtat per definir 
programacions lúdiques atractives pel jovent, des d’una perspectiva de 
participació comunitària d’aquests. 
 
Gestió per l’aprofitament dels recursos Entre les finalitats del projecte 
destaca: Verificar la informació cadastral dels bens immobles amb la del 
registre de la propietat i el planejament urbanístic; Revisió i actualització de 
l’inventari de bens immobles i mobles; Fomentar línies de gestió eficient i  
cooperació entre els municipis per l’ús dels equipaments, infraestructures i 
materials. 
 

SEGONA- Compromisos del Consell Comarcal del Vallès Occidental 
 
El Consell Comarcal desenvoluparà les accions d’experiència laboral i 
d’acompanyament a la contractació, vinculades als projectes definits a la 
clàusula primera del present conveni, per al que destinarà els recursos propis 
o contractats expressament, tant personals com materials, d’acord amb les 
funcions que s’especifiquen a continuació: 
 

- Contractació laboral dels/les participants per al desenvolupament del 
treballs d’interès públic i caràcter social dels projectes detallats. 

- Realització de les mesures de salut laboral i prevenció de riscos dels 
treballadors/res, de conformitat amb la normativa vigent, a excepció de 
les previstes en aquest conveni com a obligació de l’Ajuntament.  

- Acompanyament al desenvolupament de l’itinerari personalitzat 
d’orientació professional i accés al mercat de treball de les persones 
contractades.  

- Coordinació entre els diferents projectes i seguiment dels/les 
treballadors/es adscrits/es als diferents projectes. 

 
TERCERA- Compromisos de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
 
L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es compromet a no realitzar cap 
actuació que impedeixi el compliment de les obligacions establertes en les 
bases reguladores de la subvenció per a la realització del Programa recollides 
en l’Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies TSF/150/2018, 
de 3 de setembre. 
 
Entre d’altres extrems, es compromet a: 

- Designar un responsable del projecte assignat al municipi a qui li 
correspondrà la funció de seguiment dels treballadors/es assignats al 
projecte adscrit a l’àmbit municipal i la interlocució amb els/les 
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responsables de coordinació designats pel Consell Comarcal, així com la 
funció de dictar instruccions necessàries per assegurar la correcta 
realització del projecte. 

- Permetre i facilitar a les persones participants l’assistència a les sessions 
de seguiment i coordinació i a posar en coneixement de les 
coordinadors/es del projecte qualsevol incidència que impedeixi aquesta. 

- En cas que les tasques efectuades pel participant puguin comportar 
riscos que puguin comprometre la seva seguretat o salut, facilitar al seu 
càrrec els equips de protecció individuals que preveu el Reial decret 
773/1997, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de 
protecció individual. 

- Complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, 
adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals 
i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016. 

- L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans establirà les mesures 
organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les 
dades a les quals accedeixi com a conseqüència de les actuacions que 
són objecte del projecte. En especial, adoptarà les mesures adients per 
evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades 
esmentades. 

- Col·laborar amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental en cas que el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya efectuï actuacions de verificació i 
de control de la subvenció així com en cas d’actuacions de control 
efectuades pels organismes competents de l’administració autonòmica, 
estatal i comunitària. 

 
QUARTA.- Compromisos econòmics 
L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans transferirà al Consell Comarcal del 
Vallès Occidental, l’import de 1.500,00€, en concepte de finançament per al 
desenvolupament dels projectes definits a la clàusula primera del present 
conveni, que tenen incidència en el seu àmbit municipal, que respon al 
següent detall: 
 

Denominació del projecte 

Percentatge 
d’activitat del 
projecte a  
desenvolupar 
en l’àmbit 
municipal 

Aportació 
Ajuntament  
 

Dinamització industrial  
 

Millora de la qualitat de vida de la gent gran 8% 1.000,00€ 

Socialització i alfabetització digital per a 
col·lectius vulnerables 10% 500,00€ 

Participació activa del jovent a l’espai públic   

http://www.boe.es/boe/dias/1997/06/12/pdfs/A18000-18017.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/06/12/pdfs/A18000-18017.pdf
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Gestió per l’aprofitament dels recursos   

TOTAL  1.500,00€ 

 
L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans farà efectiva l’aportació a càrrec a la 
partida pressupostària 2019  50502  24100  46620  01 del seu pressupost de 
l’any 2019. A aquests efectes caldrà que aporti el document comptable 
acreditatiu de l’existencia de crèdit. 
 
L’abonament es realitzarà en el termini d’un mes des de la signatura del 
present conveni, mitjançant transferència bancària i el Consell Comarcal 
l’imputarà al programa pressupostari del programa ENFEINA’T 2018. 
 
En cas d’incompliment del pagament indicat anteriorment, el Consell Comarcal 
procedirà al seu requeriment dins al mes següent i al cobrament dels mateixos 
per compensació de crèdits amb el municipi. 
 
 
CINQUÈNA.- Mecanismes de Seguiment 
 
El Consell Comarcal a través de les coordinadores assignades als projectes 
objecte d’aquest conveni efectuarà la interlocució amb els departaments 
designats per l’Ajuntament de Palau-solità i PlegamansAjuntament de  per 
efectuar el seguiment dels projectes i posar en coneixement les possibles 
incidències que succeeixin en el seu desenvolupament amb la voluntat de 
consensuar les respostes i solucions a les mateixes. 
 
SISÈNA- Vigència del Conveni 
La vigència d’aquest conveni s’estableix en funció de la durada dels projectes 
amb el que es vincula, d’acord amb la clàusula primera del present conveni 
que compren el període de 18 de febrer de 2019, fins a 17 de febrer de 2020.  
 
SETENA.- Resolució i interpretació. 
Seran causes de resolució del conveni, les següents: 
 

a. L’acompliment dels objectius fixats. 
b. El mutu acord entre les parts. 
c. L’incompliment de les obligacions estipulades. 
d. Per impossibilitat material de portar la col·laboració endavant, en els 

termes, condicions i qualitats establerts en el conveni. 
e. Les causes assenyalades en la normativa vigent. 

 
Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment 
d’aquest Conveni seran resoltes de mutu acord entre les parts.  
 
Això no obstant, pel cas de discrepància o divergència que tinguin relació 
directa o indirecta amb el present conveni, no resoltes de mutu acord, les 
parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa dels Jutjats i 
Tribunals de Barcelona. 
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VUITENA.- Règim jurídic 
 
Vist l’objecte del present conveni que es descriu en les clàusules, i atenent 
que s’estableix una col·laboració entre les dues administracions d’acord amb 
l’article 48 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i 108 i següents de la Llei 26/2010 del 3 d’agost de 
règim jurídic de les Administracions Públiques de Catalunya queda exclòs de 
l’àmbit de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
En tots els aspectes no regulats per aquest conveni, les parts es 
comprometen a actuar conforme l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre, per 
la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
destinades al Programa ENFEINA’T, i per la Resolució TSF/2148/2018, de 12 
de setembre, per la que s’obre la convocatòria per a l’any 2018. En tot el que 
sigui d’aplicació, i conforme a la normativa específica vigent relativa a les 
actuacions que s’han de desenvolupar, entre d’altres, s’estarà a l’establert a la 
llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb les 
corresponents modificacions legals; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya; el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny  i a la resta d’ordenament de règim local 
aplicable. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present  conveni, en la data que 
consta en les signatures electròniques. 
 
Pel Consell Comarcal   Per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans  

del Vallès Occidental        

President       L’Alcaldessa   

Ignasi Giménez Renom     Teresa Padrós i Casañas

 La secretària accidental del CCVOC   El/La Secretari/a General  

 
7. PROPOSTES D’URGÈNCIA 

 
PRP2019/370 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del servei 
d’intervenció psicològica per a joves i famílies del municipi, de setembre a 
desembre de 2019. 
 
Atesa la fiscalització prèvia per part de la Intervenció, incloent el control 
pressupostari i financer de la despesa proposada. 
 
De conformitat amb la competència atribuïda segons la Disposició 
AddicionalSegona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 



Junta de Govern Local de data. 7 de març de 2019. Sessió de caràcter ordinari. 

 

Atesa la Base d’Execució del Pressupost número 25ª i 26ª (Autorització i 
disposició de les despeses) així com la Base 27ª Reconeixement de 
l’obligació. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Per unanimitat, s’acordà: 
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del Servei d’intervenció psicològica per a joves i 
famílies del municipi, de setembre a desembre de 2019 a ESMERALDA I 
PITARCH, SL amb un import de 14.994,00€ bruts, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 40501 23120 22710 del vigent pressupost, essent el número 
d’operació a indicar a la factura posterior 2019002104 i el codi de centre 
gestor 40501. 
 
SEGON.- Es fa constar expressament que el contractista adjudicatari no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament , superin la 
xifra 
que consta a l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a ESMERALDA I PITARCH, SL. 
 

 
AUTORITZACIONS VÀRIES 

PRP2019/368 Atès pel Ple en la sessió del 25 d’octubre de 2018, l’aprovació 
del conveni marc de col·laboració interadministrativa entre el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans en 
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d'igualtat (2018-2019) 
 
La prestació del Servei d’Ajuda a Domicili Comarcal es realitza als municipis 
que s’hagin adherit al servei, Palau-solità i Plegamans, entre d’altres. 
 
Dins del SAD Comarcal, als usuaris de SAD com a col·lectiu amb més 
dependència i fragilitat s’ha ofert una sèrie de serveis complementaris com 
són els serveis de bugaderia, perruqueria i podologia amb l’objectiu de 
proporcionar un millor benestar a les persones que ho necessiten. 
 
Per la realització del Servei hi ha una empresa externa especialitzada i es 
regeix pel Reglament del SAD comarcal, on es regulen les relacions entre el 
Consell Comarcal, Ajuntament i l’operador del Servei. Aquest mateix 
reglament, defineix la Comissió de Seguiment amb l’objectiu de vetllar per al 
correcte desenvolupament de Servei. 
  
Atesa la Base d’Execució del Pressupost número 25ª i 26ª (Autorització i 
disposició de les despeses) així com la Base 27ª Reconeixement de 
l’obligació. 
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Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Per unanimitat, s’aprovà: 
 
PRIMER.- Aprovar l’aportació al Consell Comarcal del Vallès Occidental de 
l’ordre de 110.000 IVA inclòs, amb destinació al Servei d’ajuda domiciliària, 
Servei que forma part dels serveis socials bàsics i que consta a la cartera de 
serveis socials del CCVO, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40501 
23120 46500 del vigent pressupost, essent el número d’operació a indicar a la 
factura posterior 2019002114 i el codi de centre gestor 40501. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a CONSELL COMARCAL DEL VALLES 
OCCIDENTAL. 
 

 

PRP2019/369 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del servei 
de Teleassistència, des de gener fins a desembre de 2019. 
 
Atesa la fiscalització prèvia per part de la Intervenció, incloent el control 
pressupostari i financer de la despesa proposada. 
 
De conformitat amb la competència atribuïda segons la Disposició Addicional 
Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atesa la Base d’Execució del Pressupost número 25ª i 26ª (Autorització i 
disposició de les despeses) així com la Base 27ª Reconeixement de 
l’obligació. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Es proposa a la Junta Govern Local acordar: 
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del servei de Teleassistència a TELEVIDA 
SERVICIO SOCIOSANITARIOS, SL amb un pressupost de 17.000€ 
IVA inclòs; amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40501 23120 22710 del 
vigent pressupost, essent el número d’operació a indicar a la factura posterior 
2019002113 i el codi de centre gestor 40501. 
 
SEGON.- Es fa constar expressament que el contractista adjudicatari no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament , superin la 
xifra que consta a l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a TELEVIDA SERVICIO 
SOCIOSANITARIOS, SL. 
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PRP2019/371 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del servei 
d’intervenció psicològica per a dones del municipi, de gener a desembre de 
2019. 
 
Atesa la fiscalització prèvia per part de la Intervenció, incloent el control 
pressupostari i financer de la despesa proposada. 
 
De conformitat amb la competència atribuïda segons la Disposició Addicional 
Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atesa la Base d’Execució del Pressupost número 25ª i 26ª (Autorització i 
disposició de les despeses) així com la Base 27ª Reconeixement de 
l’obligació. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Per unanimitat, s’acordà: 
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del servei/subministrament d’intervenció 
psicológica per a dones del municipi, es presenta pressupost de gener a 
desembre de 2019 a ESMERALDA I PITARCH, SL amb un pressupost de 
14.994€ bruts, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40501 23120 22710 del 
vigent pressupost, essent el número d’operació a indicar a la factura posterior 
2019002105 i el codi de centre gestor 40501. 
 
SEGON.- Es fa constar expressament que el contractista adjudicatari no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament, superin la xifra 
que consta a l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a ESMERALDA I PITARCH, SL. 
 

 

PRP2019/372 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del servei 
pel desenvolupament del Programa de Dinamització de les Polítiques 
d’Igualtat. 
 
Atesa la fiscalització prèvia per part de la Intervenció, incloent el control 
pressupostari i financer de la despesa proposada. 
 
De conformitat amb la competència atribuïda segons la Disposició Addicional 
Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atesa la Base d’Execució del Pressupost número 25ª i 26ª (Autorització i 
disposició de les despeses) així com la Base 27ª Reconeixement de 
l’obligació. 
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Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Es proposa a la Junta Govern Local acordar: 
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del servei pel desenvolupament del Programa de 
Dinamització de les Polítiques d’Igualtat. a DOBLE VIA (SERVEIS 
SOCIOEDUCATIUS), SCCL amb un pressupost de 9.374 €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 40505 23160 22706 del vigent pressupost, essent el 
número d’operació a indicar a la factura posterior 2019002107 i el codi de 
centre gestor 40505. 
 
SEGON.- Es fa constar expressament que el contractista adjudicatari no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament , superin la 
xifra que consta a l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a DOBLE VIA (SERVEIS 
SOCIOEDUCATIUS), SCCL. 
 

 

PRP2019/323 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del Servei 
de lloguer d’un vehicle per a les tasques de manteniment del servei d’esports. 
 
Atesa la fiscalització prèvia per part de la Intervenció, incloent el control 
pressupostari i financer de la despesa proposada. 
 
De conformitat amb la competència atribuïda segons la Disposició Addicional 
Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atesa la Base d’Execució del Pressupost número 25ª i 26ª (Autorització i 
disposició de les despeses) així com la Base 27ª Reconeixement de 
l’obligació. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del servei de lloguer d’un vehicle per a les tasques 
de manteniment del servei d’esports a FRAIKIN ASSETS, SAS SUCURSAL 
ESPAÑA amb un pressupost de 4.158,00 €, més IVA del 21 %, el que suposa 
un total de 5.031,18 €; amb càrrec a l’aplicació pressupostària 34000/20400 
del 
vigent pressupost, essent el número d’operació a indicar a la factura posterior 
2019002436 i el codi de centre gestor 40404. 
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SEGON.- Es fa constar expressament que el contractista adjudicatari no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament , superin la 
xifra que consta a l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a FRAIKIN ASSETS, SAS SUCURSAL 
ESPAÑA. 
 

 

PRP2019/348 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del servei 
de repartiment postal durant 6 mesos. 
 
Atesa la fiscalització prèvia per part de la Intervenció, incloent el control 
pressupostari i financer de la despesa proposada. 
 
De conformitat amb la competència atribuïda segons la Disposició Addicional 
Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atesa la Base d’Execució del Pressupost número 25ª i 26ª (Autorització i 
disposició de les despeses) així com la Base 27ª Reconeixement de 
l’obligació. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Per unanimitat, s’acordà: 
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del servei de repartiment postal durant 6 mesos a 
VALLES REPART MISSATGERS, SL amb un pressupost de 6.000€, més IVA 
del 21 %, el que suposa un total de 7.260€; amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 20210 92000 22201 del vigent pressupost, essent el número 
d’operació a indicar a la factura posterior 2019002760 i el codi de centre 
gestor 
20210. 
 
SEGON.- Es fa constar expressament que el contractista adjudicatari no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament , superin la 
xifra que consta a l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a VALLES REPART MISSATGERS, SL. 
 
 
ANNEX 
 

MODEL DE CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES ADAPTADA AL RGPD 
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D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació 
d’aquestes dades, s’informa a la contractista i al seu personal: 

Responsable 

del tractament 
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 

Plaça de la Vila, 1, 08184 - Palau-solità i Plegamans 

Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a consultes, 

queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la protecció de 

dades: dpd.ajpalauplegamans@diba.cat 

Finalitat del 

tractament 
Gestió i tramitació dels contractes del sector públic de l’Ajuntament de 

Palau-solità i Plegamans. 

Temps de 

conservació 
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de 

procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu històric. 

Legitimació del 

tractament 

Compliment d’obligacions contractuals. 

Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de 

garantir la correcta identificació de l’equip professional que prestarà el 

servei i que accedirà a les instal·lacions i sistemes corporatius. 

Així mateix, les imatges dels treballadors de l’empresa contractista 

durant l’execució del contracte seran tractades per al control de les 

obligacions de seguretat de les dependències i edificis de l’Ajuntament. 

En cas de no facilitar aquestes dades identificatives no es permetrà 

l’accés a les instal·lacions. 

Destinataris de 

cessions o 

transferències 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. 

No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades 

subministrades. 

Drets de les 

persones 

interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat 

de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través 

de la Seu electrònica https://www.palauplegamans.cat o 

presencialment a les oficines del Registre de l’Ajuntament 

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, 

tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una 

autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què tingui la 

seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, 

si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen 

infringeix el RGPD. 

Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència 

http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

Atès que la realització dels treballs relatius a l'objecte del contracte suposa el tractament de 
dades de caràcter personal, de persones identificades o identificables, per part de 
l'adjudicatari, es relacionen a continuació els seus deures i obligacions en relació amb el 
tractament de les dades, tal i com es preveu a la normativa vigent sobre protecció de dades.  

Objecte de l’encàrrec del tractament 

Mitjançant aquestes clàusules s’habilita l’empresa contractista, encarregada del tractament, 
per tractar per compte de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, responsable del 
tractament, les dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei de repartiment 

postal . 
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El tractament consistirà en repartir la correspondència postal que li sigui lliurada 

Concreció dels tractaments a realitzar: 

☐ Acarament          ☐ Interconnexió 

☒ Conservació    ☐ Limitació  

☒ Consulta    ☐ Modificació  

☐ Comunicació    ☐ Organització  

☐ Comunicació per transmissió  ☒ Recollida  

☐ Destrucció    ☒ Registre  

☐ Difusió     ☐ Supressió 

☐ Extracció    ☐ Utilització 

☐ Altres: Haga clic aquí para escribir texto. 

2. Identificació de la informació afectada 

Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, responsable del tractament, permet la recollida per 
la contractista, encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació: 

• Nom i cognoms, DNI/NIF i signatura 

3. Durada 

Aquest acord té una durada de 6 mesos 

Una vegada finalitzat aquest contracte, l'encarregat del tractament ha de suprimir les dades 
personals i  suprimir qualsevol còpia que estigui en el seu poder. 

4. Obligacions de l’encarregat del tractament 

L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a: 

a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva 
inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les 
dades per a finalitats pròpies. 

b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament. 

Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix el 
RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels 
estats membres, l'encarregat n’ha d’informar immediatament el responsable. 

c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament 
efectuades per compte del responsable, que contingui:  

1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada 
responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del 
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representant del responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de 
dades. 

2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable. 

3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització 
internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització 
internacional, i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 
1, paràgraf segon de l’RGPD, la documentació de garanties adequades. 

4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
relatives a: 

 La pseudonimització i el xifrat de dades personals. 

 La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la 
disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i serveis de 
tractament. 

 La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades 
personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic. 

 El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de 
les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del 
tractament. 

d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa 
del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles. 
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix 
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el 
responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de 
comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar 
per procedir a la comunicació. 
Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització 
internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui 
aplicable, ha d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, 
tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic. 

e) Subcontractació 
OPCIÓ A 
No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest 
contracte que comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars 
necessaris per al normal funcionament dels serveis de l'encarregat, sempre que 
aquests no suposin una Transferència Internacional de dades. 

f) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals 
hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi 
l’objecte. 

g) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, 
de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures 
de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment. 

h) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix 
l'obligació que estableix l'apartat anterior. 

i) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les 
persones autoritzades per tractar dades personals. 

j) Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents: 

1. Accés, rectificació, supressió i oposició 



Junta de Govern Local de data. 7 de març de 2019. Sessió de caràcter ordinari. 

 

2. Limitació del tractament 

3. Portabilitat de dades 

4. A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa 
l’elaboració de perfils)  

Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i 
oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de 
decisions individualitzades automatitzades, davant l'encarregat del tractament, 
aquest ho ha de comunicar per correu electrònic a l'adreça 
dpd.ajpalauplegamans@diba.cat. La comunicació s’ha de fer de forma immediata i en 
cap cas més enllà de l’endemà del dia laborable en què s’ha rebut la sol·licitud, 
juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la 
sol·licitud. 

k) Notificació de violacions de la seguretat de les dades 
L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense 

dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de Haga clic aquí para 

escribir texto. , i a través de l’adreça de correu electrònic 
dpd.ajpalauplegamans@diba.cat, de les violacions de la seguretat de les dades 
personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la 
informació rellevant per documentar i comunicar la incidència. 

La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la 
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 

Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent: 

1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades 
personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat 
d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de 
dades personals afectats. 

2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt 
de contacte en el qual es pugui obtenir més informació. 

3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les 
dades personals. 

4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la 
violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures 
adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.  

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho 
sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda. 

OPCIÓ A  

Correspon a l'encarregat del tractament comunicar les violacions de la seguretat de 
les dades a l'autoritat de protecció de dades. 

La comunicació ha de contenir, com a mínim, la informació següent: 

a. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades 
personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat 
d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de 
dades personals afectats. 

b. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt 
de contacte en el qual es pugui obtenir més informació. 
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c. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les 
dades personals.  

d. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la 
violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures 
adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.  

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho 
sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda. 

l) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte 
relatives a la protecció de dades, quan escaigui. 

m) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a 
l'autoritat de control, quan escaigui. 

n) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que 
compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions 
que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.  

o) Implantar les mesures de seguretat següents / Implantar i comunicar les mesures 
adoptades de seguretat i els mecanismes per a : 

Implantar les mesures de seguretat que es prevegin al Reial Decret 3/2010, de 8 de 
gener, pel que es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de 
l’administració Electrònica” (ENS), segons s’estableix al punt X dels PPT,  adoptant 
totes aquelles mesures i mecanismes per a: 

a. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents 
dels sistemes i serveis de tractament. 

b. Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en 
cas d'incident físic o tècnic. 

c. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures 
tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del 
tractament. 

d. Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 

L'adhesió a codis de conducta o la possessió d'una certificació són elements que 
serveixen per a demostrar el compliment dels requisits indicats anteriorment. Cal 
facilitar la informació sobre aquestes certificacions. 

p) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de 
contacte al responsable, si escau.  

q) Destí de les dades 

Destruir les dades, una vegada complerta la prestació. Una vegada destruïdes, 
l'encarregat n’ha de certificar la destrucció per escrit i ha de lliurar el certificat al 
responsable del tractament. 

No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament 
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 

5. Obligacions del responsable del tractament 

Correspon al responsable del tractament: 
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a) Lliurar a l'encarregat i permetre la recollida de les dades a les quals es refereix la 
clàusula 2 d'aquest document. 

b) Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les operacions de 
tractament que ha d’efectuar l'encarregat, tan sols en el cas que pertoqui. 

c) Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui.  

d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi el RGPD. 

e) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories. 

f) Autoritzar a l’encarregat del tractament a: 

i) dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius portàtils 
de tractament de dades únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la 
prestació de serveis contractada. 
ii) dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament 
únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis 
contractada. 
iii) l’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter 
personal, inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals 
sota el control del responsable del tractament. 
iv) l’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregat del 
tractament es vegi en l’obligació d’executar. 
v) tractar les dades en els seus locals, aliens als dels responsables del tractament 
esmentats al punt 2 d’aquesta clàusula. 

6. Incompliments i responsabilitats 

L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que l’entitat o 
empresa encarregada sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el 
règim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades 

 

 

PRP2019/363 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del servei 
de regs amb cisterna dels espais verds municipals per a 25 jornades. 
 
Atesa la fiscalització prèvia per part de la Intervenció, incloent el control 
pressupostari i financer de la despesa proposada. 
 
De conformitat amb la competència atribuïda segons la Disposició Addicional 
Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atesa la Base d’Execució del Pressupost número 25ª i 26ª (Autorització i 
disposició de les despeses) així com la Base 27ª Reconeixement de 
l’obligació. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
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PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del servei de regs amb cisterna dels espais verds 
municipals per a 25 jornades, a TREBALLS FORESTALS FONT, SLU amb un 
pressupost de 8.400,00 €, més IVA del 21%, el que suposa un total de 
10.164,00 €; amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019 30401 17100 22709 
del vigent pressupost, essent el número d’operació a indicar a la factura 
posterior 2019003191 i el codi de centre gestor 30401. 
 
SEGON.- Es fa constar expressament que el contractista adjudicatari no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament , superin la 
xifra que consta a l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a TREBALLS FORESTALS FONT, SLU. 
 
 

PRP2019/366 Vist l’expedient de contracte menor per a l’execució de l’obra 
d’arranjament dels accessos al Castell de Plegamans de Palau-solità i 
Plegamans. 
 
Atesa la fiscalització prèvia per part de la Intervenció, incloent el control 
pressupostari i financer de la despesa proposada. 
 
De conformitat amb la competència atribuïda segons la Disposició Addicional 
Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atesa la Base d’Execució del Pressupost número 25ª i 26ª (Autorització i 
disposició de les despeses) així com la Base 27ª Reconeixement de 
l’obligació. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 26 de juny de 2015 i publicada en el BOP núm. 022015018909 de data 
27 de juliol de 2015. 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a l’execució de l’obra d’arranjament dels accessos al Castell de 
Plegamans de Palau-solità i Plegamans, a COPAVI OBRES I SERVEIS SL 
amb un pressupost de 29.862,70 €, més IVA del 21 %, el que suposa un total 
de 36.133,86 €; amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019 30401 17100 
60900 del vigent pressupost, essent el número d’operació a indicar a la factura 
posterior 2019003255 i el codi de centre gestor 30401 
 
SEGON.- Es fa constar expressament que el contractista adjudicatari no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament , superin la 
xifra que consta a l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
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I sense més assumptes a tractar es tanca la sessió, essent les 19:30, de la 
qual cosa s'aixeca la present acta de què com a Secretària accidental, 
certifico. 
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