ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària
27 de juliol de 2015
9.45 h a 10.00 h
Sala de Govern
Assistents
Jose Monrás Galindo, president
Raúl Broto Cervera
Mercedes Pérez Piedrafita
Tècnics
Josep Quesada Tornero
Interventor
Inmaculada Ortega Costa
Secretària
M. Begoña Ballvé Jérez
Absents
Jose Ramón Bertolín Edo
Ana Maria Díaz Aranda
Mireia Dionisio Calé
Josep Maria Garzón Llavina
Ordre del dia
1. - Aprovació de les actes de les sessions 29 de juny de 2015 i 20 de juliol de 2015
2. - Correspondència
3. - Aprovació de preus públics i del programa Mou-te
4. - Aprovació de preus públics i del programa d’activitats, cursos i tallers als centres
cívics i culturals
5. - Aprovació dels preus públics de la Festa Major 2015
6. - Estimació parcial de la declaració de confidencialitat de la proposició d'URBASER
SA pel contracte de recollida de residus i neteja viària
7. - Aprovació certificacions d'obres
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8. - Aprovació de la concentració de la responsabilitat sobre la finca del PAU "La
Farinera"
9. - Atorgament de llicències d'obres
10. - Mocions d'urgència
11. - Torn obert de paraules
1. - Aprovació de les actes de les sessions 29 de juny de 2015 i 20 de juliol de 2015
La Junta de Govern Local aprova les actes de les sessions de 29 de juny i 20 de juliol de
2015.
2. - Correspondència
No n’hi ha.
3. - Aprovació de preus públics i del programa Mou-te
Vist el programa Mou-te! d’activitats físiques i esportives per al curs 2015-2016 que
s’adjunta a l’expedient i la proposta de preus públics a satisfer per poder gaudir de les
activitats (M105 Esports 2015/4).
D’acord amb l’informe de la cap de Secció d’Esports, de 7 de juliol de 2015.
Atesa l’Ordenança de preus públics núm. 3.2 de regulació del preu públic per la
prestació dels serveis esportius en les diferents instal·lacions de propietat municipal.
Es proposa que de la Junta de Govern Local
ACORDI
1.

Aprovar el programa Mou-te! d’activitats físiques i esportives per al curs 20152016, que es durà a terme de l’1 d’octubre de 2015 al 23 de juny de 2016, en els
pavellons municipals de la Riera Seca i Plana Lledó.

2. Aprovar els preus públics següents per poder gaudir de les activitats que s’ofereixen
dins del programa Mou-te! 2015-2016:
Activitats físiques per a adults (de 18 a 64 anys):
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Tono

Pavelló de
Riera Seca
Pavelló de
Plana Lledó

Aerosetp
Pilates

Pavelló de
Riera Seca
Pavelló de
Riera Seca

Dilluns, dimecres i divendres,
de 9.30 a 10.30 h
Dimarts i dijous, de 19.30 a
20.30 h
Dilluns, dimecres i divendres,
de 15.15 a 16.15 h
Opció només dilluns i dimecres
Dijous, de 20.30 a 21.30 h
Dimarts, de 17.30 a 18.30 h
(grup iniciació)
Dimarts, de 18.30 a 19.30 h
(grup continuació)

55 € trimestre
42 € trimestre
55 € trimestre
42 € trimestre
21 € trimestre
35 € trimestre
35 € trimestre

Activitat física per a gent gran (a partir de 65 anys):
En forma

Pavelló de
Riera Seca

Dilluns, dimecres i divendres,
de 10.30 a 11.30 h
Dimarts i dijous, de 16 a 17 h

Segons
ingressos

Pavelló de
Plana Lledó

Dilluns i dimecres, de 10 a 11 h
Dilluns i dimecres , de 16.15 a
17.15 h

Segons
ingressos

Activitats físiques per a adults (de 18 a 64 anys):
Tono

Pavelló de
Riera Seca
Pavelló de
Plana Lledó

Aerosetp
Pilates

Pavelló de
Riera Seca
Pavelló de
Riera Seca

Dilluns, dimecres i divendres,
de 9.30 a 10.30 h
Dimarts i dijous, de 19.30 a
20.30 h
Dilluns, dimecres i divendres,
de 15.15 a 16.15 h
Opció només dilluns i dimecres
Dijous, de 20.30 a 21.30 h
Dimarts, de 17.30 a 18.30 h
(grup iniciació)
Dimarts, de 18.30 a 19.30 h
(grup continuació)

55 € trimestre
42 € trimestre
55 € trimestre
42 € trimestre
21 € trimestre
35 € trimestre
35 € trimestre
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Activitat física per a gent gran (a partir de 65 anys):
En forma

Pavelló de
Riera Seca

Dilluns, dimecres i divendres,
de 10.30 a 11.30 h
Dimarts i dijous, de 16 a 17 h

Segons
ingressos

Pavelló de
Plana Lledó

Dilluns i dimecres, de 10 a 11 h
Dilluns i dimecres , de 16.15 a
17.15 h

Segons
ingressos

3. Aprovar la bonificació, en funció dels ingressos de la unitat familiar i de
convivència, per a persones d’entre 55 i 64 anys, pensionistes i residents a Mollet del
Vallès, segons es detalla a continuació:
Ingressos mensuals €

3 h/set. 2h/set. 1h/set. Pilates

De 0 a 796
De 797 a 1.022

12
30

9
23

5
12

7
19

4. Aprovar els preus públics programa Mou-te! d’activitats físiques i esportives
dirigides per a la gent gran per al curs 2015-2016, en funció de l’import mensual dels
ingressos en la unitat familiar i de convivència de les persones interessades, següents:
Ingressos mensuals €
De 0 a 570
De 571 a 796
De 797 a 1022
De 1.023 a 1.248
A partit de 1.249

Preu curs 2h setmana €
4
9
13
23
42

Preu curs 3 h setmana €
5
12
17
30
55

Les persones majors de 65 anys podran participar en els grups d’adults sempre que
portin un informe mèdic que les autoritzi a fer aquesta pràctica i hauran d’abonar la
quota de gent gran.
Les persones amb menys de 65 anys podran participar en els grups de gent gran
sempre que portin un informe mèdic que els aconselli aquest tipus de pràctica
esportiva i abonaran la quota d’adults.
5. Establir un mínim de 10 inscripcions i no dur a terme l’activitat del curs si la
inscripció no arriba a aquest mínim.
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6. Donar compte d’aquest acord a la propera Comissió Informativa de Serveis Generals i
Territori.

Resultat: Aprovat per unanimitat

4. - Aprovació de preus públics i del programa d’activitats, cursos i tallers als
centres cívics i culturals
Vist el programa el programa d’activitats, cursos i tallers als centres cívics i culturals,
biblioteca, de dona i gent gran 2015-2016 que s’adjunta a l’expedient i la proposta de
preus públics a satisfer per poder gaudir de les activitats (M105 Cultura 2015/6).
D’acord amb els informes conjunts de la cap d’unitat tècnica d’equipaments culturals ,
de la tècnica auxiliar de Gent Gran i Associacions Veïnals i del cap del servei d’Acció
Cívica i Serveis a la Comunitat de 13 i 8 de juliol de 2015.
Ateses les ordenances de preus públics número 3.3 per a la prestació dels serveis
culturals i del temps lliure.
Es proposa que de la Junta de Govern Local
ACORDI
1. Aprovar el programa d’activitats, cursos i tallers als centres cívics i culturals,
biblioteca, de dona i gent gran per al curs 2015-2016 adjunt a l’expedient a l’annex
1; i pressupost de difusió per un import de 2.208 €.
2. Aprovar els criteris de programació del Centre d’Informació i Recursos per a Dones
Joana Barcala, adjunt a l’expedient a l’annex 2
3. Aprovar els preus públics per poder gaudir de les activitats, cursos i tallers als
centres cívics, culturals, biblioteca, de dona i gent gran per al curs 2015-2016,
detallats a l’annex 3
4.

Aprovar els preus públics que es determinaren segons la valoració total dels
ingressos de la unitat familiar i de convivència, dividit entre el nombre de persones
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que viuen al domicili per poder gaudir de les activitats que s’ofereixen dins del
programa adreçat a la gent gran 2015-2016, detallats a l’annex 4.
5. Aprovar els preus públics per les activitats especials del Centre de Serveis per a la
Gent Gran El Lledoner, següents:
•
•
•
•

Ús del gimnàs
Seminaris o monogràfics
Itineraris
Ball de la gent Gran de la Ciutat

7 euros / trimestre
17 euros / seminari
3 euros / itinerari
3 euros/ball

6. Establir què per poder accedir al programa d’activitats, cursos i tallers per a gent
gran, la persona ha de complir un d’aquests requisits:
•
•

Ser major de 55 anys
Tenir una incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

7. Establir com a requisit per a l’inici d’un curs el mínim d’alumnes necessari amb el
qual el curs es pugui autofinançar, que pot ser, depenent del curs, d’uns 9 alumnes,
en termes generals, excepte en els casos que per raons d’espai o de contingut, no es
puguin inscriure més alumnes per curs.
8. Autoritzar l’expedició d’una ordre de pagament a justificar a favor de l’habilitat de
Benestar, Drets Socials i Ocupació, Antonio Martinez Martínez, per atendre les
despeses de difusió, per un import de 1.500 €, amb càrrec a la partida F5 226 02
3341 del pressupost municipal de 2015.
9. Retenir crèdit pressupostari per atendre despeses diverses de difusió, per un import
de 909,46 €, amb càrrec la partida F5 226 99 3341 del pressupost municipal per a
l’any 2015.
10. Donar compte d’aquest acord a la propera Comissió Informativa de Serveis Generals i
Territori.

Resultat: Aprovat per unanimitat

5. - Aprovació dels preus públics de la Festa Major 2015.
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D’acord amb l’informe de la cap d’Unitat Tècnica dels Serveis Culturals i del cap de
servei d’Acció Cívica i Serveis a la Comunitat, de data 9 de juliol de 2015 (M103
Cultura 2015/3).
Atesa l’Ordenança de preu públics núm. 3.3, reguladora dels preus públics per la
prestació dels serveis culturals i de temps lliure.
Es proposa que de la Junta de Govern Local
ACORDI
1. Aprovar el preu públic les activitats de pagament de la Festa Major d’estiu 2015,
següents:
Activitat Lloc/horari

Preu

Concerts de música
The Chanclettes
Concert Orquestra Maravella

Terrassa del Museu Abelló
Envelat
Envelat, 18 h

2€
5€
1€

2. Destinar els diners recaptats de les entrades dels concerts de jazz al Museu Abelló,
el concert de l’Orquestra Maravella i l’espectacle de The Chancleettes, íntegrament
als bancs d’aliments de la ciutat.
3. Donar compte d’aquest acord a la propera Comissió Informativa de Serveis Generals i
Territori.

Resultat: Aprovat per unanimitat

6. - Estimació parcial de la declaració de confidencialitat de la proposició
d'URBASER SA pel contracte de recollida de residus i neteja viària
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 15 de desembre de 2014, d’aprovació dels Plecs
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte del
servei de Recollida i transport de residus municipals, de neteja viària i de neteja i
manteniment de la xarxa de clavegueram de Mollet del Vallès (exp. COSE/14019), i de
convocatòria de licitació mitjançant procediment obert.
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Atès l’acord de la Junta de Govern Local de 9 de març de 2015, d’adjudicació del
contracte de serveis de referència a Urbaser, SA.
Atès que Urbaser, SA va determinar en dates 9 i 11 de març de 2015, a requeriment de
l’Ajuntament, els documents confidencials de la seva proposició i la seva justificació en
base a respondre a informació general de l’empresa; al mètode propi de treball i
procediments interns; i a la planificació i organització de serveis que representen una
avantatge competitiva; tots ells dins del know how d’Urbaser, SA en la prestació
professional dels serveis objectes del contracte de referència i per tant vinculats als
secrets de tipus tècnic i comercial de l’empresa:
Sobre

Volum

2.1

2
2.2
2.3
2.4
3

3.2

Apartat i Subapartat
1.2 Estructura de comandaments i organigrama
1.3 Sistemes de comunicació
2. Proposta del servei de neteja viària,
- Subapartats 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5
3. Proposta del servei per la recollida de transport de residus,
- Subapartats 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5
4. Proposta en relació amb el seguiment informatitzat del
contracte, gestió i seguiment de les incidències i informació als
ciutadans
5. Proposta de pla de neteja i manteniment de vehicles i
maquinària
4. Llistat maquinària Catalunya
4. Neteja viària
5. Recollida de residus
1. L’accés al sistema de gestió del servei
2. Sistemes de control de rutes
3. Gestió integral del manteniment (GIM)
4. Informació tècnica
2. Estudi econòmic referit a la primera anualitat

Atès que en data 13 de març de 2015, es va donar compliment a la vista de l’expedient a
Servicios de Levante, SA i Serveis Generals per Municipis, SA (compromís d’UTE).
Atesa la comunicació del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya de
27 de març de 2015, conforme el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha
iniciat l’expedient número N-2015_053_AJ MOLLET_exp.COSE_14019_UTE
SERVICIOS DE LEVANTE, SA – GPMSA per a la resolució del recurs especial en
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matèria de contractació contra l’acord de la Junta de Govern Local d’adjudicació del
contracte de serveis de referència de 9 de març de 2015.
Atesa la Resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic núm. 85/2015 de
7 de maig de 2015, d’estimació parcial del recurs especial en matèria de contractació de
Servicios de Levante, SA i Serveis Generals per Municipis, SA contra l’acord
d’adjudicació de 9 de març de 2015 del contracte de serveis de referència, el motiu
exposat en el fonament de dret sisè del qual literalment diu retrotraure les actuacions
per tal que l’òrgan de contractació determini amb motius substantius si la
documentació qualificada com a confidencial per part d’Urbaser en data 9 de març de
2015 és correcta, i en el cas contrari, permeti l’accés a la recurrent per tal que pugui
preparar un recurs especial en matèria de contractació i d’aixecament de la suspensió
automàtica de l’adjudicació prevista en l’article 45 del TRLCSP, a l’empara del que
disposa l’article 47.4 del TRLCSP.
Atesa la sol·licitud presentada en data 29 de maig de 2015 per Servicios de Levante, SA
i GPMSA (compromís d’UTE) de pronunciament de l’òrgan de contractació d’acord
amb la resolució del TCCSP, de la documentació considerada confidencial i en el cas de
qualificar com a no confidencial determinada documentació se li atorgui accés a aquesta
per a la preparació de recurs especial en contra de l’adjudicació.
Atès l’informe emès pel Comitè d’Experts de data 12 de juny de 2015 sobre la
determinació de la documentació qualificada de confidencialitat de la proposició
presentada per Urbaser, SA.
Ates que Servicios de Levante, SA i Serveis Generals per Municipis, SA (compromís
d’UTE) va presentar l’annex IX Declaració de confidencialitat de dades i documents
següents de la seva proposició:
Sobre

2

Llibre
1
2

Capítol
3. Proposta en relació amb el seguiment informatitzat del
contracte
8. Millores quant a la qualitat tècnica dels vehicles i maquinària
aportat en relació amb el motor, xassís i altres característiques
tècniques
Annexos de maquinària i vehicles

Atès l’informe emès pel cap de Servei de Contractació i Compres de data 23 de juliol de
2015.
Atès l’informe emès per la Intervenció de fons.
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Atesos els articles 1, 29, 30, 40 i següents, 139, 140.1, 153 i la disposició addicional
segona, apartats 2 i 7 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Atesos els articles 52.2.n) i 52.4, 57, 60.2, 274.1.b), 2 i 3 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 15 de desembre de 2014, de delegació de
facultats de contractació.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
1. Estimar parcialment la declaració de confidencialitat de la proposició d’Urbaser, SA
del contracte de servei recollida i transport de residus, de neteja viària i de neteja i
manteniment de la xarxa de clavegueram de Mollet del Vallès:
1.1 Declarar confidencial la documentació del sobre, núm. 2, per la consideració de
know how. dels coneixements propis i específics de l’empresa i que formen part
d’un mètode propi de treball, essent el coneixement d’aquestes, susceptible de
donar clares avantatges competitives a altres empreses del sector que hi puguin
accedir, següent:
Sobre
2

Volum

2.1

2.2
2.3
2.4

Apartat i Subapartat
1.2 Estructura de comandaments i organigrama
1.3 Sistemes de comunicació
2. Proposta del servei de neteja viària,
- Subapartats 2.2 i 2.3
3. Proposta del servei per la recollida de transport de residus,
- Subapartats 3.2 i 3.3
4. Proposta en relació amb el seguiment informatitzat del
contracte, gestió i seguiment de les incidències i informació als
ciutadans
5. Proposta de pla de neteja i manteniment de vehicles i
maquinària
4. Llistat maquinària Catalunya
4. Neteja viària
5. Recollida de residus
1. L’accés al sistema de gestió del servei
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2. Sistemes de control de rutes
3. Gestió integral del manteniment (GIM)
4. Informació tècnica
1.2 Declarar confidencial la documentació continguda en el sobre núm. 3, per ser la
transposició a cost de la informació continguda al volum 2.3 apartats 4 i 5,
considerada confidencial, en relació amb tots el serveis definits i per tant, el
recull de la composició dels equips de treball, de les seves freqüències, dies/any
de prestació del servei, detall d’operacions, i preus unitaris del diferents serveis,
considerada confidencial, següent:
3

3.2

2. Estudi econòmic referit a la primera anualitat

1.3 Declarar no confidencials per la no consideració de know how. dels
coneixements propis i específics de l’empresa i que formen part d’un mètode
propi de treball, essent el coneixement d’aquestes, susceptible de donar clares
avantatges competitives a altres empreses del sector que hi puguin accedir la
documentació següent:
Sobre

Volum

2

2.1

Apartat i Subapartat
2. Proposta del servei de neteja viària,
- Subapartats 2.4 i 2.5
3. Proposta del servei per la recollida de transport de
residus,
- Subapartats 3.4 i 3.5

2. Estimar totalment la declaració de confidencialitat de la proposició de Servicios de
Levante, SA i Serveis Generals per Municipis, SA (compromís d’UTE) del contracte
de servei recollida i transport de residus, de neteja viària i de neteja i manteniment de la
xarxa de clavegueram de Mollet del Vallès:
2.1 Declarar confidencial la documentació del sobre, núm. 2, per la consideració de
know how. dels coneixements propis i específics de l’empresa i que formen part
d’un mètode propi de treball, essent el coneixement d’aquestes, susceptible de
donar clares avantatges competitives a altres empreses del sector que hi puguin
accedir, següent:
Sobre
2

Llibre
1

Capítol
3. Proposta en relació amb el seguiment informatitzat del
contracte
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8. Millores quant a la qualitat tècnica dels vehicles i maquinària
aportat en relació amb el motor, xassís i altres característiques
tècniques
Annexos de maquinària i vehicles

2

3. Posar a disposició de Servicios de Levante, SA i Serveis Generals per Municipis, SA
(compromís d’UTE) i d’Urbaser, SA l’expedient del contracte de servei recollida i
transport de residus, de neteja viària i de neteja i manteniment de la xarxa de
clavegueram de Mollet del Vallès, amb l’excepció de la part declarada confidencial per
l’òrgan de contractació, dins del termini de quinze dies hàbils des de la tramesa de la
notificació d’aquest acord.
4. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 9 de març de 2015, d’adjudicació
del contracte de servei recollida i transport de residus, de neteja viària i de neteja i
manteniment de la xarxa de clavegueram de Mollet del Vallès a Urbaser, SA, per la
quantitat total de 13.199.685,42 euros, IVA exclòs, amb el desglossament següent:

Anualitat

Part fixa

1
2
3
4
Total

3.105.622,56 €
3.164.749,37 €
3.243.959,88 €
3.293.283,36 €
12.807.615,18 €

Campanyes
sensibilització
ambiental

Part variable

Instal·lació

Total

4.545,45 €
4.545,45 €
4.545,45 €
4.545,45 €
18.181,80 €

33.920,00 €
34.259,20 €
34.601,79 €
34.947,81 €
137.728,80 €

59.039,91 €
59.039,91 €
59.039,91 €
59.039,91 €
236.159,64 €

3.203.127,92 €
3.262.593,93 €
3.342.147,03 €
3.391.816,53 €
13.199.685,42 €

5. Anul·lar part de l’autorització i disposició de despesa del contracte, en concepte de
suspensió de l’adjudicació per interposició de recurs especial (1 d’abril de 2015 a 31
d’agost de 2015), per import d’1.468.100,30 euros, IVA 10% inclòs, amb càrrec a les
partides E2-1630-227.00 i E2-1621-227.12 del pressupost municipal de 2015,
referències 22015000799 i 22015000800, resultant un import d’adjudicació
d’1.174.480,23 euros, IVA 10% inclòs, pel període 1 de setembre de 2015 a 31 de
desembre de 2015.
6. Aplicar la despesa de 13.345.173,71 euros, IVA 10% inclòs, pel període 1 de gener de
2016 a 31 d’agost de 2019, a les partides que corresponguin dels pressupostos
municipals següents:
Pressupost
Any 2016

Anualitat
1
2

Període
Import
1.1.2016 a 31.8.2016 2.348.960,48 €
1.9.2016 a 31.12.2016 1.196.284,44 €

Total any
3.545.244,92 €

Total anualitat
2.348.960,48 €
3.588.853,32 €
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Any 2017
3
Any 2018
Any 2019

4

1.1.2017 a 31.8.2017
1.9.2017 a 31.12.2017
1.1.2018 a 31.8.2018
1.9.2018 a 31.12.2018
1.1.2019 a 31.8.2019

2.392.568,88 €
1.225.453,91 €
2.450.907,82 €
1.243.666,06 €
2.487.332,12 €

3.618.022,79 €
3.676.361,73 €
3.694.573,88 €
2.487.332,12 €

3.730.998,18 €

7. Citar i requerir l’adjudicatària per tal que, transcorreguts 15 dies hàbils des de la
tramesa de la notificació d’adjudicació als licitadors i si finalitzat aquest termini no
s’ha interposat recurs, en un termini no superior a 5 dies naturals:
7.1 concorri a formalitzar el corresponent contracte administratiu.
7.2 en el moment de formalització del contracte, lliuri testimoni d’una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil per tal de cobrir els riscs derivats del servei amb
la cobertura mínima que s’especifica en la clàusula 41.q) del Plec de clàusules
administratives particulars.
8. Publicar la formalització d’aquest contracte en el Perfil del contractant, en el Diari
Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona.
9. Notificar la formalització del contracte de serveis de referència en el Registre de
Contractes del Sector Públic del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de
l’Administració General de l’Estat i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
10. Donar compte d’aquest acord en la propera Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori que se celebri.
Resultat: Aprovat per unanimitat

7. - Aprovació certificacions d'obres
7.1- Aprovació de la certificació d'obres primera
Atès el Decret d’alcaldia de data 8 de maig de 2015 d’adjudicació del contracte d’obres
Rotonda a la intersecció de la ronda dels Pinetons amb el carrer Santiago Tiffon a
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Agustí Masoliver, SA amb NIF A17000993, per la quantitat total de 112.166,55 euros
IVA exclòs.
Atesa la certificació primera del contracte d’obres de referència, emesa per la Direcció
facultativa en data 9 de juliol de de 2015.
Atès el Decret d’alcaldia de 17 de juny de 2015 de delegació de competències.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
1. Aprovar la certificació primera, de data 9 de juliol de 2015, del contracte d’obres
Rotonda a la intersecció de la ronda dels Pinetons amb el carrer Santiago Tiffon,
executada per Agustí Masoliver SA, i emesa per la Direcció facultativa, per l’import
principal de 111.431,60 euros, més 23.400,64 euros corresponent a l’import de
l’IVA.
2. Aplicar la despesa de 134.832,24 euros a la partida E1-1501-611.60 del pressupost
municipal de 2015.
Resultat: Aprovat per unanimitat

7.2- Aprovació de certificació d'obres número 1
Atesa la resolució d’Alcaldia de data 24 de febrer de 2015, d’adjudicació del contracte
menor d’obres Condicionament i millora del camí principal d’accés al Parc de l’Espai
d’Interès Natural de Gallecs a Barnasfalt SA. (Exp. COOB/14006), per un import de
35.069,03 euros IVA inclòs.
Atesa la certificació núm. 1 del contracte d’obres de referència, emesa per la Direcció
facultativa formada per l’arquitecta municipal d’Obra Pública Maria Jesús Jover Mate,
de data 13 de maig de 2015.
Atès el Decret d’Alcaldia de delegació de competències, de data 17 de juny de 2015.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
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1. Aprovar la certificació núm. 1, de data 13 de maig de 2015, del contracte menor
d’obres Condicionament i millora del camí principal d’accés al Parc de l’Espai
d’Interès Natural de Gallecs, executada per Barnasfalt SA i emesa per la Direcció
facultativa, per l’import principal de 26.965,56 euros, més 5.662,77 euros
corresponent a l’import de l’IVA.
2. Aplicar la despesa de 32.628,33euros a la partida E1-1501-61160 del pressupost
municipal de despeses, referència 22015000729.
Resultat: Aprovat per unanimitat

7.3- Aprovació de la certificació d'obres número 2
Atès el contracte d’obres “Consolidació estructural i coberta de les Masies de Can
Flaquer i Can Pantiquet de Mollet del Vallès” (Exp. COOB/13002), formalitzat amb
l’adjudicatària Abolafio Construccions SL, en data 16 d’abril de 2015.
Atesa la certificació núm. 2 del contracte d’obres de referència, emesa per la Direcció
facultativa formada per l’arquitecta municipal Maria Jesús Jover Mate i l’arquitecte
tècnic municipal Juan Carlos Cayuela Maestre, de data 7 de juliol de 2015.
Atès el Decret d’alcaldia de 17 de juny de 2015 de delegació de competències.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
1. Aprovar la certificació núm. 2, de data 7 de juliol de 2015, del contracte d’obres
“Consolidació estructural i coberta de les Masies de Can Flaquer i Can Pantiquet de
Mollet del Vallès”, executada per Abolafio Construccions, SL i emesa per la
Direcció facultativa, per l’import principal de 23.995,44 euros, més 5.039,04 euros
corresponent a l’import de l’IVA.
2. Aplicar la despesa de 29.034,48 euros a la partida B2-9202-63241 del pressupost
municipal de 2015, referència número 22015001044.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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8. - Aprovació de la concentració de la responsabilitat sobre la finca del PAU "La
Farinera"
La Junta de govern local, en sessió de data 25 de febrer de 2008, va acordar l’aprovació
definitiva del projecte de reparcel·lació del PAU-39 “La Farinera”, en virtut del qual les
finques objecte del present expedient estaven gravades amb es càrregues que tot seguit
s’especifiquen, derivades del compte de liquidació provisional:

inicial

càrrega
%

I1-B1
I4-C2
total
780.036,71 € 1.166.892,64 € 1.946.929,35 €
15,909%
23,800%
39,709%

En data 14 de juliol de 2015, Juan José Pueyo López, en representació de la societat
Pueyo Badia Serrano construccions SL, va presentar documentació, registre d’entrades
número 14149, amb la qual sol·licitava la concentració sobre la finca I4, (C2 del
Projecte de reparcel·lació del PAU 39) de les càrregues que graven la seva finca,
provinents de la finca I1, (B1 del Projecte de reparcel·lació).
En data 14 d’octubre de 2014 l’entitat mercantil Mollet Impulsa SL, va transmetre la
finca de la seva titularitat I1 (B1), del PAU 39, a la societat Pueyo Badia construccions
SL, amb l’obligació d’aixecar les càrregues de la finca esmentada per raó de la
reparcel·lació.
En data 17 de juliol de 2015 el cap de la Unitat tècnica de Gestió urbanística ha emès
informe.
En data 22 de juliol de 2015, el cap de Servei de Territori ha emès informe.
Ates l’article 159 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme, estableix que l’administració actuant pot aprovar la
concentració de responsabilitat a las que estant subjecte determinades finques en altres
finques resultants del projecte de reparcel·lació. Quant aquesta concentració no estigui
expressament prevista en el projecte de reparcel·lació es podrà dur terme amb el
consentiment de totes les persones que siguin titulars del domini com d’altres drets i
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quant la finca sobre la qual es pretengui dur a terme la concentració estigui valorada en
quantia suficient per suportar la seva pròpia càrrega com la concentrada.
Atès que en els informes i a la documentació aportada consten la conformitat dels
titulars de domini i càrregues a la concentració de responsabilitat i que el valor de la
finca sobre la que es concentra la responsabilitat suporta la pròpia càrrega i la de la finca
alliberada.
Atès el Decret d’Alcaldia de delegació de competències, de data 17 de juny de 2015.
Es proposa que de la Junta de Govern Local
ACORDI
1.

Aprovar la concentració de responsabilitat sobre la finca I4 (C2 del Projecte de
reparcel·lació) de les càrregues que graven la finca I1 (B1 del projecte de
reparcel·lació), del Projecte reparcel·lació del Pau – 39 La Farinera sol·licitada
pel per part del Juan José Pueyo López, en la seva qualitat d’apoderat de la
societat Pueyo Badia Serrano construccions, SL, donant com a resultat les
següents responsabilitats:

inicial
final

1.

càrrega
%
càrrega
%

I1-B1
I4-C2
total
780.036,71 € 1.166.892,64 € 1.946.929,35 €
15,909%
23,800%
39,709%
0,00 € 1.946.929,35 € 1.946.929,35 €
0,000%
39,709%
39,709%

Donar trasllat del presenta acord als titulars de domini de les finques afectades,
les mercantils Mollet Impulsa, SL i Pueyo Badia Serrano construccions, SL.

Resultat: Aprovat per unanimitat

9. - Atorgament de llicències d'obres
9.1- Atorgament de llicència d'obra major a Rosario Rubín Salas (OMA 2015008)
Atesa la instància de referència 5516/15 que adjuntem amb aquest dictamen (OMA
2015008).
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Atesos els informes emès pel cap de la Secció de llicències, disciplina i habitatge de
data 23 de juny de 2015 i del cap de Servei de Territori data 22 de juliol de 2015,
emesos segons el que preceptua l’article 188.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Atesa la delegació de competències efectuada per decret d’Alcaldia de data 17 de juny
de 2015
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
1. Atorgar a la senyora Rosario Rubín Salas, per no infringir les Normes Generals en
matèria d’Edificació, la llicència sol·licitada per realitzar, de conformitat amb el
projecte presentat i sota la direcció dels Arquitectes Màrius Sabaté i Ballell i Albert
Tudela i Martínez, les obres de reforma i ampliació d’un local situat a l’avinguda de
Rívoli, núm. 23, amb instal·lació de rètol.
La present llicència que subjecte a les següents condicions:
1.1.

D’acord amb l’article 73.1 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
Ens Locals, la llicència s’entén atorgada, llevat el dret de propietat i sense
perjudici del de tercer, és a dir, sota la sola responsabilitat d’aquell a qui es
lliura.

1.2.

Tot el que disposen les normes urbanístiques vigents s’entendrà inclòs en
l’acte d’atorgament de la llicència, per la qual cosa el titular haurà de
respectar el contingut explícit de les clàusules i el que implícitament ve
definit per l’ordenament urbanístic aplicable.

1.3.

No podrà justificar-se la vulneració de les disposicions legals, normes
urbanístiques ordenances en el silenci o en la insuficiència de contingut de la
llicència, ja que, en qualsevol cas l’interessat podrà adreçar-se a
l’Ajuntament per demanar informació.

1.4.

El termini de finalització de les obres o instal·lacions serà de 12 mesos a
partir de la iniciació efectiva d’aquestes, la qual cosa s’haurà de comunicar
expressament a l’Ajuntament. En cas contrari s’entendrà que s’inicia
l’endemà de la notificació de l’atorgament de llicència, o en qualsevol altra
data que resulti d’inspecció municipal.
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1.5.

El termini d’interrupció màxima de l’obra serà de tres mesos, la qual cosa
s’haurà de comunicar expressament a l’Ajuntament als efectes del còmput
del termini de finalització de les obres.

1.6.

El termini per a l’inici de les obres o instal·lacions és d’un any, comptat a
partir de l’endemà de la notificació de la llicència.

1.7.

El transcurs dels terminis indicats en les condicions 1.4 i 16 sense haver
acabat o iniciat les obres o instal·lacions respectivament, comportarà la
caducitat de la llicència sense necessitat d’advertència prèvia.

1.8.

En cas de caducitat de la llicència d’obres o instal·lacions no es podran
iniciar o prosseguir si no es sol·licita i obté una nova llicència, ajustada a
l’ordenació urbanística en vigor, excepte en els casos en què s’hagués
acordat la suspensió del seu atorgament.

1.9.

El titular de la llicència podrà sol·licitar la pròrroga dels terminis d’inici i
acabament de les obres, abans de la finalització, respectivament. La pròrroga
s’entendrà concedida “ope legis” per la meitat del termini indicat en les
condicions 1.4 o 1.6., i serà vàlida l’ordenació vigent en el moment que la
llicència va ser atorgada encara que s’hagués acordat la suspensió de
l’atorgament de llicències en casos de pròrroga del termini d’acabament de
les obres.

1.10. La pròrroga del termini per a l’inici de les obres no en comporta, per sí
mateixa la pròrroga del termini per a la seva conclusió.
1.11. Si transcorren els terminis de pròrroga “ope legis” i les obres no s’han iniciat
o acabat, la llicència caducarà. Per iniciar-les o acabar-les caldrà sol·licitar i
obtenir una nova llicència ajustada a l’ordenació vigent, excepte els casos on
s’hagués acordat la suspensió de llicències.
1.12.

El titular de la llicència està obligat a:
1.12.1. Abans de l’inici de les obres caldrà construir, a 1 metre de la façana,
una tanca d’obra de 1,80 metres arrebossada i pintada.
A l’espai públic caldrà deixar un pas de vianants adaptat de 0,90
metres com a mínim i lliure d’obstacles.
1.12.2. Construir o reparar la vorera davant de la finca en el termini de
l’acabament de l’obra.
1.12.3. Reparar o indemnitzar els danys ocasionats en els elements
urbanístics del sòl, subsòl i volada de la via pública.
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1.12.4. Instal·lar i mantenir en bon estat de conservació, durant el temps de
durada de les obres, la tanca de precaució.
1.12.5. Observar les normes establertes sobre horari de càrrega i descàrrega,
neteja, retirada de deixalles i materials de la via pública i altres de
policia aplicables.
1.12.6. Comunicar l’acabament de construcció del primer forjat sobre rasant,
cobert d’aigües i acabament de les obres.
1.13. No es podran iniciar les activitats objecte d’aquesta llicència, sense que s’hagi
presentat per duplicat, visada pel Col·legi Oficial corresponent, la
comunicació d’acceptació efectiva de la direcció realitzada pels facultatius
nomenats com a directors de l’obra o instal·lació.
1.14. Qualsevol tècnic d’obligada intervenció a l’obra o instal·lació que deixés
d’actuar-hi haurà de posar-ho en coneixement de l’Administració municipal
dins del termini de setanta-dues hores, mitjançant escrit de renúncia, visat pel
Col·legi Oficial corresponent.
El promotor, per poder continuar les obres haurà de nomenar nou tècnic dins
del termini dels sis dies següents al cessament de l’anterior o suspendre-les, si
no fos que la renúncia afecti obres d’estructura; en aquest cas, caldrà
substituir-lo de seguida o paralitzar les obres.
1.15. Si l’empresa constructora canviés, el promotor haurà de comunicar-ho a
l’administració municipal en el termini de sis dies.
1.16. Si durant el transcurs de les obres s’introduïssin modificacions en el projecte,
s’haurà de sol·licitar prèviament l’oportuna llicència municipal, segons els
criteris de l’article 37 de l’Ordenança Reguladora de Permisos d’Obres i
Instal·lacions.
1.17. A l’obra, i visible des de la via pública, es col·locarà el rètol de llicència
d’obres, on constin: expedient d’obres, nom i cognoms del promotor,
arquitecte, aparellador i constructor, així com dates de concessió i caducitat
de la llicència. El rètol ha de quedar instal·lat de forma fixa des del moment
de l’inici de l’obra fins a l’obtenció de la llicència d’ocupació.
1.18.

A l’obra hi haurà a disposició de l’inspector municipal:
1.18.1. Document acreditatiu de l’atorgament de la llicència.
1.18.2. Exemplar del projecte aprovat.
1.18.3. Document acreditatiu d’haver comunicat a l’Ajuntament l’efectivitat
de la direcció facultativa de les obres o el nomenament, en el seu cas,
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del tècnic a que es refereix l’article 34 de l’Ordenança Municipal de
Permisos d’Obres i Instal·lacions.
1.18.4. Còpia, en el seu cas, del plànol acreditatiu de la senyalització
d’alineacions i rasants.
1.19. La inspecció municipal podrà examinar els treballs sempre que ho cregui
convenient, i el titular de la llicència, ell mateix o persona que el representi i
el director facultatiu de l’obra, han d’assistir als actes d’inspecció i facilitar
l’entrada a la finca als funcionaris. Si s’incompleixen aquests deures, el
servei encarregat de la inspecció podrà suspendre provisionalment les obres.
1.20. En el termini de quaranta-vuit hores següents a l’acabament de l’obra, el
propietari haurà de :
1.20.1.Col·locar el número corresponent a la finca segons model aprovat.
1.20.2.Col·locar la corresponent placa de retolació del carrer, segons model
oficial, quan es tracti de finques situades a l’extrem de qualsevol tram
de carrer.
1.21. Dins del mes següent a l’acabament de l’obra es comunicarà a l’Ajuntament
mitjançant l’oportú escrit de sol·licitud de llicència d’ocupació o posada en
servei.
1.22. L’inici de les obres resta condicionat a la comunicació prèvia de l’activitat de
clínica dental.
2. Donar-se per assabentada del dipòsit per import de 150,00 euros ingressat per
garantir el compliment del decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
3. Donar-se per assabentada de les liquidacions tributàries número 939358 i número
939359 girades en concepte taxa per llicències ó la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme i de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, per imports de.287,40 euros i 766,40 euros respectivament.
4. Girar a la senyora Rosario Rubín Salas la liquidació tributaria número 940691 per
import de 43,58 euros en concepte de taxa per llicències ó la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme i de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, per la instal·lació del rètol.
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5. Comunicar a la senyora Rosario Rubín Salas que en cas que fos necessari per a la
realització de les obres ocupar la via pública amb bastida, contenidor o diversos
materials de construcció, haurà de sol·licitar prèviament, la corresponent llicència
municipal, advertint-li que en cas contrari, l’Ajuntament podrà liquidar-li la taxa
corresponent, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.10.
Resultat: Aprovat per unanimitat

9.2- Aprovació modificació projecte d'obra major a la Direcció General de la
Tesoreria de la Seguridad Social (expt. LU núm.217/09)
Atesa que la a Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 4 de gener de 2010, va
atorgar a la Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social,
llicència d’obres per a la construcció d’un edifici per l’Oficina Integral de la Seguretat
Social en la parcel·la situada al carrer de Gaietà Ventalló, núm. 15-23 (expt.LU núm.
217/09), tot establint un seguit de condicions.
Atès que el punt 1.29 de l’acord d’atorgament de la llicència establia l’obligació del
titular de cedir o urbanitzar els terrenys qualificats de sistema viari.
Atès que en data 24 d’octubre de 2014, es va emetre un informe en que s’establien les
condicions d’urbanització d’aquests espais i es requeria a la Dirección Provincial de la
Tesoreria General de la Seguridad Social la presentació d’un projecte complementari
d’urbanització, per adjuntar a l’expedient d’obres major (LU núm. 217/09) per complir
les condicions establertes en la llicència d’obres.
Atès que en data 27 de febrer de 2015, va tenir entrada un escrit amb la resolució del
Director General de la Tesoreria de la Seguridad Social, per la que s’acorda la cessió a
favor de l’Ajuntament de dues peces de sòl qualificades de viari peatonal .
En data 2 de juliol de 2015 Ramón Garrigues Calderón, en representació de Garrigues
Asociados SL, com a tècnics redactors del projecte,i la Tesoreria General de la
Seguridad Social van aportar documentació (RE 13139/15 i RE 14319/15), per
adjuntar a l’expedient referit.
Atès l’informe del Cap de la Unitat Tècnica de Gestió Urbanística de data 21 de juliol
de 2015 i del Cap de Servei de Territori de data 22 de juliol de 2015, emesos segons que
el que preceptua l’article 188.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
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Atesa la delegació de competències efectuada per decret de l’Alcaldia de data 17 de
juny de 2015.

Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
1. Aprovar a la Dirección Provincial del Tesoreria General de la Seguridad Social,
per no infringir les Normes Generals en matèria d’Edificació, les modificacions
introduïdes al projecte que va servir de base per a la concessió, per acord de la Junta
de Govern Local de data 4 de gener de 2010 la llicència municipal per realitzar les
obres de construcció d’un edifici per l’Oficina Integral de la Seguretat Social en la
parcel·la situada al carrer de Gaietà Ventalló, núm. 15-23, per realitzar les obres
d’urbanització del l’àmbit viari corresponent a la Baixada de Can Rota, la
instal·lació de focus de la verge a la façana del carrer de Sant Oleguer i al tractament
de la façana de la finca veïna del mateix carrer.
La present autorització resta condicionada a les següents condicions:
1.1.

A l’ ingrès abans de l’inici de les obres en qualsevol banc o caixa d’estalvis
assenyalats al dors de la liquidació tributària número 940701 que adjuntem,
la quantitat 14.526,61 euros en concepte de dipòsit per garantir la de les
obres, de forma concordant amb l’article 107.3 de Decret Llei 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.

1.2.

Caldrà executar la demolició del fonament de la grua d’obra i, abans de ferne el reblert, el promotor sol·licitarà l’oportuna inspecció dels serveis tècnics
municipals.

1.3.

Un cop oberta la rasa i feta la solera per a la connexió del clavegueram i
abans de connectar la canonada, el promotor sol·licitarà l’oportuna inspecció
dels serveis tècnics municipals.

1.4.

L’edifici veí del carrer de Sant Oleguer núm. 1 està situat a dins del conjunt
urbanístic protegit del Centre històric (CO1). En aquest sentit, la façana es
pintarà d’acord a l’article 225 del Pla d’ordenació urbanística municipal i a la
seva carta de colors annexa.
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1.5

La unió entre el diferents paviments es realitzarà amb una platina d’acer
galvanitzat de150 mm d’alt i 8 mm de guix.

2. Girar a la Direcció Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social les
liquidacions tributàries número 940698. i número 940699 en concepte de taxa per
llicències o la comunicació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per imports de 1.815,83 euros i
4.842,20 euros.
Resultat: Aprovat per unanimitat

10. - Mocions d'urgència
No n'hi ha.
11. - Torn obert de paraules
No n'hi ha.

El president aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL L'ALCALDESSA ACCIDENTAL
BALLVE JEREZ, MARIA BEGOÑADIONISIO CALE, MIREIA
30/07/2015
30/07/2015
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