
 

 

 
 
ACTA DE SESSIÓ DE  
Junta de govern local 
 
Data i Hora 22 de novembre de 2016 17:30 
Lloc  Sala JGL 
Caràcter Ordinària 
Núm.  JGL2016/41 

PRESIDENT l·lm.          IGNASI GIMÉNEZ RENOM 

 ASSISTENTS                  PEREZ MOREJON DANIEL 
                                      PUIG MAYOR M. ANTONIA 
                                      GONZÁLEZ NAVAS PEPE 
                                      CANALIS ALSINA ALEIX 
                                      CREUS OLIVERAS JOAN 
                                      LEIVA REYES JOSE 

 

SECRETARI                      COLELL VOLTAS JOSEP  
INTERVENTOR                  OLIVERA SÁNCHEZ ELENA 
EXCUSA L’ABSÈNCIA       MARMOL MARTÍNEZ ANA MARIA  
                                     

 
ORDRE DEL DIA 
1.- Actes pendents d'aprovar 
     JGL2016/39 Ordinària 15/11/2016 
Propostes 
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals 
Autorització al Club Esportiu Fit Jove Castellar per utilitzar instal·lacions esportives 
Puigverd. 
Aprova adhesió a l'acord de 7 de setembre de 2016 signat pel Departament de 
Treball, Afers Socials i Família; Federació Municipis de Catalunya; Associació 
Catalana de Municipis i Comarques; Comissió Obrera Nacional de Catalunya i Unió 
General de Treballadors de Catalunya 
3.- Regidoria de Planificació 
Concedir llicència d'obres majors expd. núm. OMA1600021  
Aprovació memòria valorada dels treballs d’instal·lació de mòduls  prefabricats per a 
magatzem del taller de jardineria  
4.- Regidoria de Manteniment 
Llicències via pública 
5.- Regidoria de Dinamització Econòmica 
Proposta de resolució provisional llicència ambiental exp. núm.26/2016  
6.- Regidoria d’Educació, Formació i Ocupació 
Cessió d’us equipaments municipals. 
7.- Assumptes sobrevinguts 
8.- Precs i Preguntes 
 
1.- Actes pendents d'aprovar 
      JGL2016/40 Ordinària 15/11/2016 
VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT 
 



 

 

Propostes 
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals 
Vista la sol·licitud del senyor Llàtzer Carrasco Velez, que actua en nom i 
representació de la concessionària de les instal·lacions esportives Puigverd i Airesol-
D, demanant autorització de cessió d’ús temporal i parcial de les instal·lacions del 
Centre Esportiu Municipal Puigverd a favor de l’entitat Club Esportiu Fit Jove 
Castellar, entitat esportiva de la nostra Vila, inscrita amb el número 17125 al 
registre d’entitats esportives de la Generalitat i també inscrita amb el número 545 al 
registre d’entitats municipals. 
Vist l’informe del Cap d’Esports de data 16 de novembre de 2016 en el que s’exposa 
que la cessió temporal, la qual autorització es demana, té un interès municipal,  que 
copiat en la seva part necessària diu: 
“L’informe tècnic de la regidoria es favorable a l’autorització municipal per a que 
SIGE 2005 SL pugui realitzar el canvi del contracte de cessió d’us parcial, temporal i 
onerós existent amb el CE Sistrells en favor del Club esportiu Fit Jove Castellar pels 
següents motius: 

- El Club esportiu Fit Jove Castellar és una entitat sense ànim de lucre inscrita 
tant al registre d’entitats esportives de la Generalitat com al registre 
d’entitats municipals, que té la seva seu social a la nostra Vila. 

- L’autorització que es pretén afavoreix les condiciones de la pràctica de 
l’esport a la nostra Vila, per quan ofereix preus mes avantatjosos als usuaris,. 

- El fet de que el Club esportiu Fit Jove Castellar sigui una entitat que esta 
implantada i te la seva seu social a la Vila és un extrem que beneficia als 
interessos dels usuaris, perquè facilita i afavoreix les relacions entre aquests i 
la direcció del Club, existint una immediatesa i fluïdesa per a canalitzar 
qualsevol suggeriment o reclamació. 

Per tot això es creu convenient que la sol·licitud presentada té un interès general, 
perquè afavoreix els interessos municipals. 
Tot i així, es recomana condicionar l’autorització del nou contracte, entre d’altres 
possibles, als següents punts: 

- La presentació de documentació que acrediti les cobertures de responsabilitat 
civil i d’accidents per a l’activitat objecte del contracte de cessió d’ús entre el 
CE Fit Jove Castellar i SIGE 2005, SL” 

ATÈS que la autorització que es demana és per una cessió temporal i parcial de les 
instal·lacions que formen part de la concessió per l’explotació del servei de les 
instal·lacions esportives Puigverd, atorgada a SIGE 2005, SL, de forma definitiva per 
Decret 965, de 30 de desembre de 209, i per tant essent la mateixa concessionària 
qui fa la petició, no hi ha col·lisió amb drets de tercers 
ATÈS que al marge de que la cessió sol·licitada comporta avantatges per als usuaris 
de la Vila també es cert que tal com es manifesta en la sol·licitud pot representar 
una forma d’ajudar a la concessionària a mantenir la concessió. 
ATÈS que el bé sobre el que es demana la autorització de cessió esta catalogat en 
l’inventari municipal com a bé de domini públic, i per tant la seva utilització estaria 
subjecte al Reglament del Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988 de 
17 d’octubre, concretament mitjançant la fórmula de llicència atorgada per l’Alcaldia, 
de conformitat al que estableix l’article 60 del referit text legal, tenint en compte 
l’aplicació supletòria d’aquest reglament, de conformitat al que estableix el seu 
article 54, al no especificar expressament res al respecte, el plec de condicions que 
regeix la concessió atorgada a favor de Sige 2005, SL. 
ATÈS que de conformitat a l’article 23, 2) a) correspon a la Junta de Govern Local 
l’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions. 
La Junta de Govern Local 
ACORDA: 



 

 

PRIMER.- Deixar  sense efecte la autorització ce cessió d’us parcial i temporal de les 
instal·lacions del Centre Esportiu Puigverd efectuada a favor del Club Esportiu 
Sistrells, atorgada per cord d’aquesta Junta, en sessió del dia 22 de gener de 2013. 
SEGON.- Autoritzar a SIGE 2005, SL, concessionària de les instal·lacions esportives 
de Pugverd la cessió d’ús parcial i temporal d’aquestes instal·lacions a favor del Club 
Esportiu Fit Jove Castellar, d’acord a les condicions que proposa. Aquesta 
autorització tanmateix queda condicionada a la presentació de documentació que 
acrediti les cobertures des responsabilitat civil i d’accidents per l’activitat objecte de 
la cessió.  
TERCER.- Significar a la referida concessionària que la cessió s’autoritza per un 
termini d’un any prorrogable per anualitats, fins a un màxim de quatre, i en 
concepte de precari, és a dir rescindible per les causes d’interès públic legalment 
previstes. 
QUART.- Indicar a la referida concessionària que aquesta autorització no implica 
cap modificació dels termes de la concessió atorgada sobre les instal·lacions 
esportives de Puigverd, i que SIGE 2005, SL, és el responsable del seu 
manteniment. 
VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT 
 
ATÈS que en data 7 de setembre de 2016 el Departament de Treball, Afers Socials i 
Família de la Generalitat de Catalunya; Federació Catalana de Municipis; l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques; Comissió Obrera Nacional de Catalunya i Unió 
General de Treballadors de Catalunya van signar un acord relatiu a la contractació de 
persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el 
marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya. 
Atès que l’acord té per objecte establir un salari brut de 1.000€ bruts mensuals a les 
persones en atur que participen en les accions d’experiència laboral i formació del 
programa Treball i Formació, desenvolupat en l’àmbit territorial de Catalunya i en el 
marc dels programes de polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya. 
Atès que el punt cinquè de l’acord estableix que el present acord tindrà la mateixa 
vigència temporal que el programa Treball i Formació en el marc dels programes de 
polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya de la 
convocatòria 2016. 
Atès que el punt sisè de l’acord estableix que les entitats locals de Catalunya i les 
seves entitats dependents o vinculades podran adherir-se al present Acord 
mitjançant el corresponent acord de l’òrgan competent. 
Vist l’informe del cap d’unitat de recursos humans de 16 de novembre de 2016. 
Per tot el que s’ha exposat i segons la delegació del Ple municipal en favor de la 
Junta de Govern Local, mitjançant acord de ple de 30 de juny de 2015. 
La Junta de Govern Local 
ACORDA: 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió a l’acord signat per la Federació de Municipis de 
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Províncies, la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya i Unió General de Treballadors de Catalunya de 7 de setembre 
de 2016, relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a 
demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació pel 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
SEGON.- Facultar a l’alcalde per a la signatura d’adhesió, així com la resta de 
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord anterior. 
TERCER.- Notificar el present acord a la Federació de Municipis de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis i Províncies i als representants dels treballadors. 
VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT 
 



 

 

3.- Regidoria de Planificació 
Vist l’expedient d’obres majors núm. OMA1600021, a instància de la senyora xxx 
xxxxxxxxxx, consistent en la reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar aïllat 
situat al carrer Bullidors núm. 1. 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 14 de novembre de 2016 i l’informe 
jurídic, emes per la Cap de la Unitat Jurídica i Administrativa, de data 15 de 
novembre de 2016. 
Vist que ha estat intervingut i conforme en data 16 de novembre de 2016, per 
l’interventor municipal. 
La Junta de Govern Local  
ACORDA: 
PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres majors OMA1600021 a xxxxxxxxxxxx  amb 
NIF xxxxx, per la reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer 
Bullidors núm.1, amb una superfície ampliada de 70,80  m2 , una superfície 
reformada de 78,20 m2 i una superfície legalitzada de 75,70 m2 i un pressupost de 
referència de 94.711,07€ per la reforma i ampliació i un pressupost de referència de 
41.461,64€ per la legalització. 
SEGON.- Aprovar provisionalment: l’impost d’obres i construccions, per un import 
de 4.915,83€ (1.612,18€ ja van se abonats mitjançant autoliquidació); la taxa de 
tramitació de la llicència, per un import de 2.519,40€ (690,93€ ja van se abonats 
mitjançant autoliquidació) i la taxa d’ocupació de la via pública, per un import de  
396,00€ per un període de 6 mesos. 
TERCER.- Les obres s’han d’executar d’acord amb la normativa urbanística vigent, 
les ordenances municipals i  les condicions establertes en el document de concessió 
de la llicència. 
QUART.- Notificar el present acord als interessats. 
VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT 
 
ATÈS que cal portar a terme els treballs de “Instal·lació de mòduls prefabricats per a 
magatzem del taller de jardineria”. 
Vista la memòria valorada de les actuacions que cal efectuar, la qual quantifica 
l’import dels treballs així com les actuacions a portar a terme, que ha estat 
redactada pels tècnics municipals. 
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 15 de novembre de 2016 que 
informa favorablement l’aprovació de la memòria justificativa per portar a terme la 
seva execució. 
Vist el parer favorable de la regidoria de Planificació per la seva aprovació. 
Vist el que determina l’article 34 del Decret 179/ 95, de 13 de juny pel qual s’aprova 
el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals. 
La Junta de Govern Local 
ACORDA: 
Aprovar la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals de la 
regidoria de Planificació anomenada “instal·lació de mòduls prefabricats per a 
magatzem del taller de jardineria”, amb un import total de 7.968,00 euros, IVA 
exclòs i assignar al tècnic municipal Jordi Llobet Prat, la direcció d’execució dels 
treballs i de coordinació de seguretat i salut. 
VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT 
 
4.- Regidoria de Manteniment 
Vistos els expedients de llicències d’obres a la via pública núm. 2016/12130, 
2016/12263, 2016/12293, 2016/12378 i 2016/12379, a instàncies de: Endesa 
Distribución Eléctrica i Gas Natural Distribución SDG, SA. 
Vist l’informe favorable de l’Enginyer tècnic municipal  de data 16 de novembre de  
2016. 
Vista la conformitat de  la Intervenció de data 21 de novembre de 2016. 



 

 

La  Junta de Govern Local  
ACORDA: 
PRIMER.- Concedir la llicència municipal a Endesa Distribución Eléctrica, SLU 
543124, exp. d’obres núm. 2016/12130, per a les obres que consisteixen en 
l’obertura d’una rasa de 3m per l’estesa de línia subterrània de baixa tensió a 400 V 
a instal·lar al passatge de la Coma núm. 28 del Pla de la Bruguera. El pressupost  
d’execució de les quals és de 300 euros. Aprovar les següents propostes de 
liquidació sense perjudici de la liquidació que practiqui l’Organisme de Gestió 
Tributària que té delegada la gestió d’aquests tributs: 
- Aprovar la proposta de liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres (OF 5)  en la quantitat de 10’83 euros sense perjudici de la liquidació definitiva 
que practiqui l’Organisme de Gestió Tributària que té delegada la gestió d’ aquest 
tribut. 
-  Aprovar la liquidació de la taxa sobre serveis urbanístics (OF A05) en la quantitat 
de  44’50 euros. 
SEGON.- Concedir la llicència municipal a Gas Natural Distribución SDG, SA, 
GDE122161110004 exp. d’obres núm. 2016/12263, per a les obres que consisteixen 
en l’obertura d’una rasa de 2 m per a connexió d’una escomesa a la xarxa de 
subministrament de gas, emplaçades al carrer Major núm. 32, Urbà. El pressupost  
d’execució de les quals és de 322,79 euros. Aprovar les següents propostes de 
liquidació sense perjudici de la liquidació que practiqui l’Organisme de Gestió 
Tributària que té delegada la gestió d’aquests tributs: 
- Aprovar la proposta de liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres (OF 5)  en la quantitat de 11,65 euros sense perjudici de la liquidació 
definitiva que practiqui l’Organisme de Gestió Tributària que té delegada la gestió d’ 
aquest tribut. 
-  Aprovar la liquidació de la taxa sobre serveis urbanístics (OF A05) en la quantitat 
de  44,50 euros. 
TERCER.- Concedir la llicència municipal a Gas Natural Distribución SDG, SA, 
GDE12216110026  exp. d’obres núm. 2016/12293, per a les obres que consisteixen 
en l’obertura d’una rasa de 20 m, per instal·lació de canonada de gas natural i i 
connexió d’una escomesa, emplaçades al carrer Forn de Can Sallent núm. 31, de la 
urbanització El Racó. El pressupost  d’execució de les quals és de 1.433’40 euros. 
Aprovar les següents propostes de liquidació sense perjudici de la liquidació que 
practiqui l’Organisme de Gestió Tributària que té delegada la gestió d’aquests 
tributs: 
- Aprovar la proposta de liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres (OF 5)  en la quantitat de 51’75 euros sense perjudici de la liquidació definitiva 
que practiqui l’Organisme de Gestió Tributària que té delegada la gestió d’ aquest 
tribut. 
-  Aprovar la liquidació de la taxa sobre serveis urbanístics (OF A05) en la quantitat 
de  44,50 euros. 
QUART.- Concedir la llicència municipal a Gas Natural Distribución SDG, SA, 
012016974709, exp. d’obres núm. 2016/12378, per a les obres que consisteixen en 
l’obertura d’una rasa de 6 m per a connexió d’una escomesa per a subministrament 
de gas a nous abonats, emplaçades al carrer Dr. Pere Portabella núm. 30, de Sant 
Feliu . El pressupost  d’execució de les quals és de 609,47 euros. Aprovar les 
següents propostes de liquidació sense perjudici de la liquidació que practiqui 
l’Organisme de Gestió Tributària que té delegada la gestió d’aquests tributs: 
- Aprovar la proposta de liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres (OF 5)  en la quantitat de 22,00 euros sense perjudici de la liquidació 
definitiva que practiqui l’Organisme de Gestió Tributària que té delegada la gestió d’ 
aquest tribut. 
-  Aprovar la liquidació de la taxa sobre serveis urbanístics (OF A05) en la quantitat 
de  44,50 euros. 



 

 

CINQUÈ.- Concedir la llicència municipal a Gas Natural Distribución SDG, SA, 
012016974710, exp. d’obres núm. 2016/12379, per a les obres que consisteixen en 
l’obertura d’una cata de 2m per a connexió d’una escomesa de gas, emplaçades al 
carrer Martiri núm. 7 del Racó. El pressupost  d’execució de les quals és de 322,79  
euros. Aprovar les següents propostes de liquidació sense perjudici de la liquidació 
que practiqui l’Organisme de Gestió Tributària que té delegada la gestió d’aquests 
tributs: 
- Aprovar la proposta de liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres (OF 5)  en la quantitat de 11’65 euros sense perjudici de la liquidació definitiva 
que practiqui l’Organisme de Gestió Tributària que té delegada la gestió d’ aquest 
tribut. 
-  Aprovar la liquidació de la taxa sobre serveis urbanístics (OF A05) en la quantitat 
de  44,50 euros. 
VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT 
 
5.- Regidoria de Dinamització Econòmica 
En data 15.04.2016 (núm. registre d’entrada 2016/4051), xxxxx    va sol·licitar 
llicència ambiental per a l’exercici d’una activitat de Fabricació de productes matèries 
plastiques situat al carrer de la Selva núm. 5 amb número d’expedient 201600026 
S’ha sotmès l’expedient a informació pública per un període de 30 dies (amb inici en 
data 18.04.2016 i finalització en data 25.05.2016, en el qual no s’han presentat 
al·legacions.  
En data 18 d’Abril de 2016 es va emetre certificat de compatibilitat urbanística de 
l’activitat de planejament. 
En data 16 de novembre de 2016 l’Enginyera Tècnica d’activitats van informar 
favorablement el projecte presentat. 
De conformitat amb el disposat en l'article 45 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, procedeix en aquest moment 
aprovar la proposta de resolució provisional. 
ATÈS que és competència de la Junta de Govern Local la concessió de la llicència 
sol·licitada, a tenor del disposat al Decret 589/2011, de 14 de juny de 2011, de 
delegacions de competències.  
D’acord amb el que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent acord:  

“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL” 
PRIMER.- Concedir la llicència ambiental a xxxxxxxxx   per a la instal·lació d’una 
activitat de fabricació de productes matèries plàstiques situat al carrer c. De la 
Selva,5 ( Pol. Pla de la Bruguera) amb número d’expedient 201600026 
SEGON.- Disposar que l’activitat s’ha d’instal·lar i exercir d’acord amb les següents 
condicions: 
Condicions generals: 

3. Aquesta llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de 
tercer,i permet al seu titular l’exercici de l’activitat de conformitat amb el 
projecte tècnic redactat pel Sr. Xxxxxxxxxx  en qualitat d’enginyer tècnic 
industrial col·legiat núm. col.16.720 pel Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona i les condicions de la present llicència. 

4. La present activitat es classifica segons l’annex II de la Llei 20/2009 de 
prevenció i control de les activitats ambientals com a 5.17b, fabricació de 
matèries termoplàstiques.  

5. Segons el disposat al Conveni de delegació de competències del sanejament 
en alta de l’Ajuntament de Castellar del Vallès en favor del Consorci per a la 
Defensa de la Conca del Besòs, l’ens competent per a l’autorització de la 
connexió i abocament d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram és el 
Consorsi per a la Defensa de la Conca del Besòs. 

6. La senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix, 



 

 

d’establiments oberts al públic, han de ser, almenys en català ( art. 32.3 Llei 
1/1998 de 7 de gener) 

Condicions específiques: 
3. Sorolls i emissions 

L’activitat no pot sobrepassar els valors límit d’immissió a l’ambient exterior i els 
valors límits d’immissió a l’ambient interior establert a l’annex 3 i 4 del Decret 
176/2009 de 10 de novembre pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002 de 
28 de juny de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 

4. Aigües residuals 
L’activitat es classifica com a usuari industrial segons el disposat al Reglament 
regulador d’abocaments d’aigües residuals del consorci per a la Defensa de la Conca 
del Riu, pel que l’activitat està obligada a sol·licitar el corresponent Permís 
d’Abocament a l’esmentat consorci. 

5. Producció i gestió de residus 
Segons la documentació presentada els residus generats són els següents: 
 

 
El centre ha estat inscrit al registre de productors de residus de l’Agència de Residus 
de Catalunya, amb el codi de productor de residus P-40792.1. 
La gestió dels residus s’ha de fer mitjançant transportistes i gestors autoritzats. 

6. Protecció de la salut 
L’activitat en règim normal de funcionament i en compliment de la normativa 
ambiental i de protecció de la salut i les persones, no serà susceptible de produir 
efectes negatius significatius en el seu entorn. 

7. Prevenció d’incendis 
L'establiment reuneix les condicions de protecció contra incendis que demana la 
legislació vigent per poder exercir l'activitat. 
Tots els aparells, equips, sistemes i components de les instal·lacions de protecció 
contra incendis, així com el seu manteniment, compliran amb els requisits exigits pel 
RD 1942/1933, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra 
incendis (RIPCI). 

8. Emissions atmosfèriques 
Segons la documentació aportada l’activitat disposa d’un focus d’emissió de 
contaminants a l’atmosfera: 

- Procés associat: màquina serigrafia. 
- Horari de treball de l’equip: 8h durant 220 dies a l’any. 

Donat que el consum de dissolvent anual en t/any és >15, els valors límits que 
s’estableixen per a aquesta instal·lació són:  

- Emissió gasos residuals: 100 mg C/Nm3. 
- Emissions difuses: 30 C/Nm3. 

Aquest focus està dintre de l’àmbit d’aplicació del RD 117/2003, i per tant ha de 
sotmetre’s als controls periòdics demanats per la normativa d’aplicació.  

9. Règim de control 
Atenent a la classificació de l’activitat a l’annex II, l’activitat haurà d’efectuar el 
corresponent control inicial de caràcter mediambiental i en matèria d’incendis, en el 

Codi 
CER Descripció Classif. Valoració Tractament 

Quantitat 
emmagatzemada 

070213 Plàstics Inert V12 T21 T11 2000kg 

150110 
Bidons vuits de 
dissolvent 

Especial V12 V51 T21 T13 1 bidó de 127l 

150110 
Pots vuits de 

tinta Especial V41 V51 T13 20 pots 

200301 Residus 
generals 

Inert  T12 1 m3 



 

 

moment de la posada en marxa de les instal·lacions i inici de l’activitat. Els 
posteriors controls de caràcter periòdic tindran una periodicitat de 6 anys.  
Aquests controls hauran de ser realitzats per una entitat col·laboradora de 
l'Administració degudament acreditada. 
Seran objecte del control inicial totes les prescripcions que estableixi la llicència 
ambiental i específicament caldrà comprovar: 
- Que l’establiment i les seves instal·lacions s’ajusten a les condicions indicades en la 
documentació presentada que acompanya aquesta sol·licitud. 
Seran objecte dels controls periòdics: 
- Totes les determinacions que estableixi la llicència ambiental. 
- L’adequació de les instal·lacions de l’establiment a les indicades a la documentació 
que acompanya aquesta sol·licitud i, si és el cas, els canvis no substancials 
autoritzats posteriorment. 
TERCER.- Notificar la proposta de resolució als interessats, concedint-los un termini 
de quinze dies per a formular al·legacions i presentar els documents i les 
justificacions que considerin pertinents. 
VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT 
 
6.- Regidoria d’Educació, Formació i Ocupació 
ATÈS que el senyor Antoni Castillo Martínez, com a representant de l’entitat BALL DE 
BASTONS DE CASTELLAR DEL VALLÈS, ha demanat per instància núm. 2016/12071, 
del 7 de novembre, poder utilitzar el vestíbul de l’Escola Sant Esteve els dijous de les 
17.30 a les 19.00 hores per a la colla de petits, i els divendres de les 21.00 a les 
23.00 hores, per a la colla de grans, des del 24 de novembre fins al 31 de desembre 
de 2016, per poder assajar ball de bastons. 
ATÈS que el que preveu l’Ordenança Fiscal núm. 10 – Taxa per a l’ocupació temporal 
d’un domini públic. 
ATÈS que la disponibilitat dels espai sol·licitats mentre no estiguin programades 
activitats per part de l’Escola Sant Esteve i la seva AMPA. 
ATÈS que l’acceptació per part del Consell Escolar de Centre de l’Escola Sant Esteve 
d’aquesta proposta. 
ATÈS que BALL DE BASTONS DE CASTELLAR DEL VALLÈS és una entitat sense afany 
de lucre i que aquestes activitats estan incloses dins l’objectiu de l’entitat 
esmentada. 
ATÈS que l’entitat es responsabilitza del bon ús de l’espai autoritzat. 
Vist l’informe tècnic de data 14 de novembre de 2016 elaborat per la Cap 
d’Educació. 
Vista la conformitat de la Intervenció de data 21 de novembre de 2016. 
La Junta de Govern Local 
ACORDA: 
Aprovar  a utilitzar el vestíbul de l’Escola Sant Esteve els dijous de les 17.30 a les 
19.00 hores per a la colla de petits, i els divendres de les 21.00 a les 23.00 hores 
per a la colla de grans, des del 24 de novembre fins al 31 de desembre de 2016, per 
poder assajar ball de bastons. I com a representant el senyor Antoni Castillo 
Martínez. 
VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT 
 
7.- Assumptes sobrevinguts 
ATÈS que l’Ajuntament de Castellar del Vallès vol portar a terme un contracte de 
servei anomenat ” Servei de docència d’ensenyaments musicals en matèria de piano, 
combo i arranjament musical” 
Vist que el regidor competent en matèria de contractació ha dictat la corresponent 
provisió d’inici d’acord amb l’article 109,1 del RDL 3/2011, de 14 de novembre 
ATÈS que l’adjudicació d’aquest contracte es realitzarà mitjançant procediment obert 
que regulen els articles 157 i següents del RDL 3/2011, de 14 de novembre, 



 

 

d’aprovació del text refós de la Llei de contractes del sector públic i d’acord amb el 
que estableix l’article 8 a) del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública. dictat d’acord amb les atribucions 
estatutàries previstes a l’article 189,3 EAC i allò que recullen la SSTC 31/2010 i 
també a efectes de l’agilitat en els procediments la STC 237/2015, de 19 de 
novembre de 2015 
Vist l’informe de data 14 de novembre de 2016 de la Cap d’Unitat d’Educació  que 
d’acord amb l’article 22 TRLCSP ha motivat la justificacio i necessitat d’aquesta 
licitació 
Vist que el responsable esmentat també ha elaborat els corresponents plecs tècnics 
de la licitació 
Vist que els plecs administratius han estat conformats per Secretaria,Intervenció i 
per la Unitat de Contractació 
ATÈS que en la present licitació es fa ús de la mesura de gestió eficient en la 
tramitació del contracte establerta a l’article 8 a) del decret Llei 3/2016, de 31 de 
maig en tractar-se d’un contracte de serveis de valor estimat inferior a 60.000 € i 
per tant la publicació de l’anunci de licitació es farà únicament al perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Castellar del Vallès 
Vist d’acord amb la fiscalització interventora, l’existència de crèdit adequat i suficient 
en el Pressupost municipal, a la partida C1-3261-22799 del vigent pressupost 
segons consta informe d’Intervenció nº 468/2016 de data 21 de novembre de 2016, 
per l’ exercici 2017 i establint que per exercicis posteriors ,la despesa d’aquest 
contracte tindrà caràcter plurianual, de conformitat amb el que estableix l’article 174 
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals, d’acord amb el desglossament següent 

EXERCICI IMPORT (IVA exempt) 

2017 20.999,00 € 
2018 12.585,60 € 

Vist el decret d’Alcaldia 675/2015, de 17 de juny,modificat per Decret 1072/2015, 
de 21 d’octubre que delega a la Junta de Govern determinades atribucions,entre les 
quals la relativa a l’assumpte objecte d’aquest dictamen 
Per la qual cosa  La Junta de Govern Local 
ACORDA: 
PRIMER.- Aprovar els plecs administratius i tècnics que regiran el contracte de 
serveis anomenat. “Servei de docència d’ensenyaments musicals en matèria de 
piano, combo i arranjament musical” amb el codi de CPV 92312000-1 de Serveis 
artístics 
SEGON.- Aprovar la licitació per tramitació ordinària i l’expedient de contractació 
del servei esmentat en l’acord anterior, mitjançant procediment obert amb les 
mesures de gestió eficient de l’article 8 a) del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig,  
amb un pressupost de licitació de 23 euros l’hora (IVA exempt), ,sent el valor 
estimat de 54.593,60 € (IVA exempt) 
TERCER.- Autoritzar la despesa per a la contractació anteriorment aprovada a la 
partida assenyalada a la part expositiva del dictamen, per l’import de licitació en 
l’exercici 2017 de 20.999,00 (IVA exempt) sent la resta de la licitació condicionada 
al finançament en els pressupostos d’exercicis següents i per tant autorització que 
tindrà caràcter pluriennal de conformitat el que estableix l’article 174 del  RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei d’Hisendes Locals, 
despesa fiscalitzada prèviament per intervenció i desglossada per les anualitats 
següents: 
Exercici 

Pressupost 
Descripció Import (IVA 

exempt) 



 

 

 
 
      
 

 

Curs, 2016-2017 
(de gener a juny de 2017) 
 
24 setmanes  de servei i 24 hores de suport en 
activitats extraescolars i una borsa de 12 hores 
de borsa per increment de matrícula) 

 

  12.585,60 €  
 

 

 
Curs 2017-2018 : 

(de setembre a desembre de 2017) 

16 setmanes ,de setembre a desembre de  
2017 , 16 hores de suport en concerts i 9 hores de borsa per 

increment de matrícula) 

  
 

8.413,40 €  
 

2017 TOTAL EXERCICI 20.999,00€ 

 
 
 

Curs 2017-2018 
(de gener a juny de 2018) 
24 setmanes de servei , 24 hores de suport en 
concerts i una borsa de 12 hores per increment 
de matrícula. 

 
  12.585,60 €  

 

 
2018 

 
                        TOTAL EXERCICI 
 

 
   12.585,60 € 

 
 
QUART.- Publicar l’anunci  al perfil del contractant d’aquest Ajuntament, en els 
termes establerts per la TRLCSP i específicament a l’article 8 a) del decret Llei 
3/2016, de 31 de maig a l’ empara de l’article 183.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya. 
CINQUÈ.- Nomenar els membres de la Mesa de Contractació que estarà format per  
 
-El Tinent d’ Alcalde de Serveis Centrals que la presidirà o membre de la Corporació en 
qui delegui 
Vocals : 
- La regidora de l’Àrea d’Educació. 
- La Cap de la Unitat d’Educació,  
-El Secretari  o persona a qui delegui les funcions corresponents a l’assessorament 
jurídic 
-l’Interventora o persona a qui delegui les funcions relatives al control econòmic 
pressupostari. 
-L’administrativa de Contractació com a secretària de la mesa.   
SISÈ.- Facultar a l’alcalde o regidor/a que tingui delegat per signat tots els 
documents pertinents per l’efectivitat dels precedents acords, inclosos els de 
rectificació i /o esmena per possibles errors materials que es poguessin produir 
VOTACIÓ: Votada la urgència d’aquest tema, s’aprova per unanimitat, s’inclou en 
l’ordre del dia de la sessió, a continuació posat a votació, S’APROVA PER 
UNANIMITAT 
 
 
I en no haver-hi informes, proposicions ni preguntes, ni cap més assumpte a tractar, 
essent tres quarts de sis de la tarda, s’aixeca la sessió de la qual estenc la present 
Acta  que signo com a fedatari d’aquests acords, el Secretari, amb el vist-i-plau del  
Sr. Alcalde.


