
 

 

 
 
ACTA DE SESSIÓ DE  
Junta de govern local 
 
Data i Hora 27 de desembre de 2017 13:30 
Lloc  Sala JGL 
Caràcter Ordinària 
Núm.  JGL2017/46 
 

PRESIDENT l·lm.          CREUS OLIVERAS JOAN 

 ASSISTENTS                  MARMOL MARTÍNEZ ANNA MARIA                       
                                      PEREZ MOREJON DANIEL 
                                      PUIG MAYOR M. ANTONIA 
                                      GONZÁLEZ NAVAS PEPE 
                                      LEIVA REYES JOSÉ                                       

 

SECRETARI                      COLELL VOLTAS JOSEP  
INTERVENTOR ACCTAL     FERNANDEZ VILLAVERDE JOSE MANUEL 
EXCUSA L’ABSÈNCIA       GIMÉNEZ RENOM IGNASI 
                                      CANALIS ALSINA ALEIX  
                                      FERNÀNDEZ VILLAVERDE JOSÉ MANUEL Interventor acctal 

 
ORDRE DEL DIA 
1.- Actes pendents d'aprovar 
JGL2017/45 Ordinària 19/12/2017 
Propostes 
2.- Regidoria de Planificació 
Altes de llicències de guals  
3.- Assumptes sobrevinguts 
3.1.-Aprovació protocol Cavalcada de Reis    
3.2.-Aprovació inicial projecte bàsic i executiu de les obres de millores dels jardins  
       del Palau Tolra.    
3.3.-Aprovació inicial projecte bàsic i executiu dels treballs d’instal·lació d'una àrea  
       de jocs a la plaça de la fàbrica nova.    
4.- Precs i Preguntes 
 
1.- Actes pendents d'aprovar 
JGL2017/45 Ordinària 19/12/2017 
VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT 
 
Propostes 
2.- Regidoria de Planificació 
2.1.- ATESES les sol·licituds de d’alta de llicències de gual.  
Vistos els  informes favorables de la Policia Local. 
Vist l’informe favorable de l’arquitecte tècnic d’urbanisme de data 19 de desembre 
de 2017. 
ATÈS al que estableix l’article 51 de les Bases d’Execució del Pressupost 2017 
respecte el procediment de l’exercici de la funció interventora sobre ingressos amb 
caràcter posterior. 
La Junta de Govern Local 



 

 

ACORDA: 
PRIMER.- Aprovar donar d’alta la llicència de gual corresponent a les següents 
finques, aplicant la tarifa 1.1 (Casc Urbà) de l’ordenança fiscal A6: 
 
INTERESSA

T   NIF ADREÇA REF. CAD. 
TARIFA ML 

ENTRADA 
NÚM. 

VEHICLES 
TAXA 

 
 
SEGON.- Condicionar la llicència d’alta de gual a col·locar la placa de gual 
permanent i pintar de color groc la zona propera de la calçada, intermitent amb 
gruix de 15 cm. tota l’amplada del garatge, i a rebaixar la vorada sol·licitant 
prèviament llicència de Comunicació prèvia. 
TERCER.- Notificar aquesta resolució als interessats, a les regidories corresponents, 
a l’Organisme de Gestió Tributària. 
VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT 
 
3.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
3.1.- Aprovació protocol Cavalcada de Reis    
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de 27 de desembre de 2017 on 
s’estableix que com cada any el 5 de gener a la tarda es dur a terme la cavalcada de 
reis a diferents indrets de la vila. 
ATÈS  que segons informa l’esmentat tècnic arran del Decret 30/2015 la cavalcada 
de reis “ja no és una activitat afectada per la redacció d’un pla d’autoprotecció. 
ATÈS  que es suficient la redacció d’un protocol d’emergències i en aquest sentit els 
serveis tècnics (en concret l’arquitecte tècnic d’urbanisme i protecció civil) ha 
redactat el corresponent protocol d’emergències per aquest esdeveniment 
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern local  
ACORDA 
Aprovar el protocol d’emergències redactat per la Cavalcada de Reis de 2018 a la 
Vila de Castellar del Vallès, per part dels serveis tècnics municipals 
VOTACIÓ: Votada la urgència d’aquest primer tema, s’aprova per unanimitat, 
s’inclou en l’ordre del dia de la sessió, a continuació posat a votació, S’APROVA 
PER UNANIMITAT 
 
3.2.- Aprovació inicial projecte bàsic i executiu de les obres de millores dels jardins 
del Palau Tolra.    
ATESA la memòria tècnica que s’esmenta a la part dispositiva redactada per 
l’Arquitecte tècnic municipal i la Cap de Planificació. 
Vist l’informe tècnic favorable emès per  l’arquitecte tècnic municipal d’urbanisme de 
data 27 de desembre de 2017, el qual s’adjunta i es proposa l’aprovació per part de 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès de la Memòria Tècnica de millora dels jardins del 
Palau Tolrà amb un pressupost d’execució material de 36.778,45 €  i un pressupost 
d’execució de contracte de 52.957.30 € 
Vist que aquests treballs han estat informats en la Comissió Municipal del Patrimoni 
Arquitectònic i Arqueològic en data 13 de novembre de 2017, segons acta expedida 
per l’arquitecte municipal Sra. Imma Brualla 
Vist el caràcter d’obra local ordinària, de conformitat amb l’article 234 del Decret 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, en concordança amb l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i el 
que disposen l’art. 235.2 del citat Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i els articles 36 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, respecte a la tramitació i aprovació dels projectes d’obres locals 
ordinàries, 
Vist el parer favorable del Regidor de Planificació  



 

 

Vist el decret d’alcaldia núm. 675/2015, modificat per Decret 1072/2015, de 21 
d’octubre, que delega a la Junta de Govern Local determinades atribucions, entre les 
quals la relativa a l’assumpte objecte d’aquest dictamen. 
Per la qual cosa l’Àrea  la Junta de Govern Local adopta els següents 
ACORDS: 
PRIMER.- Aprovar inicialment la Memòria Tècnica de la millora dels jardins del 
palau Tolrà amb un import d’execució material de. 36.778,45.i un pressupost 
d’execució de contracte . 52.957.30 € d’acord amb el que preveu l’ article 235 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  i l’article 4 i següents del Reial Decret 
1627/97, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres. 
SEGON.- Sotmetre a informació pública durant un termini de trenta dies, la 
memòria Tècnica aprovada en l’acord precedent, de conformitat amb el que preveu 
l’article 235.2 c) 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, fent constar que si 
transcorregut aquest període de temps no s’ha formulat cap reclamació i/o al·legació 
el mateix quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar acord de forma 
expressa. 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde-President o regidor en qui delegui o tingui delegat, 
perquè subscrigui tots els documents que fossin necessaris per a l’efectivitat dels 
precedents acords, i rectificar en qualsevol moment els errors aritmètics o de fet que 
es poguessin produir. 
VOTACIÓ: Votada la urgència d’aquest segon tema, s’aprova per unanimitat, 
s’inclou en l’ordre del dia de la sessió, a continuació posat a votació, S’APROVA 
PER UNANIMITAT 
 
3.3.- Aprovació inicial projecte bàsic i executiu dels treballs d'instal.lació d'una àrea 
de jocs a la plaça de la fàbrica nova.    
ATESA la Memòria valorada que d’acord amb l’article 124 del Real Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic  ha redactat l’arquitecte municipal,cap de planificació amb 
col·laboració del Cap de Via Pública i que es refereix a les obres d’instal·lació d’una 
àrea de jocs a la plaça de la fàbrica nova. 
Vist  que aquesta memòria de l’arquitecte municipal Cap de planificació de  
l’Ajuntament en data 27 de desembre de 2017, la qual s’adjunta i es proposa 
l’aprovació per part dels ens local d’aquest document amb un pressupost de 300.00 
€ 
Vist  que el Cap de Via Pública en data 27 de desembre de 2017 ha emes un informe 
sobre la justificació i necessitat de portar a terme licitació conjunta de projecte i obra 
atès que segons el mateix concorren les circumstàncies de l’article 124 del TRLCSP i 
en concret s’estableix literalment en l’informe que “en aquest cas, es considera que 
està plenament justificada la opció de plantejar una licitació que inclogui el projecte 
d’execució de l’obra per part d’empreses especialitzades del sector,atès la 
especificitat de l’obra a executar i la necessitat de garantir una qualitat tant e3n el 
projecte com el d’execució de l’obra,que requereix una solvència tècnica en aquests 
tipus d’elements”   
Vist el parer favorable del Regidor de Planificació  
Vist el decret d’alcaldia núm. 675/2015, modificat per Decret 1072/2015, de 21 
d’octubre, que delega a la Junta de Govern Local determinades atribucions, entre les 
quals la relativa a l’assumpte objecte d’aquest dictamen. 
Per la qual cosa l’Àrea  la Junta de Govern Local adopta els següents 
ACORDS: 
PRIMER.- Aprovar inicialment la memòria valorada redactada per l’arquitecte 
municipal cap de planificació de l’Ajuntament, anomenada “ Instal·lació d’una àrea 
de jocs a la plaça de la Fàbrica Nova”d’acord amb 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 en relació amb l’article 124 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic 
com document previ redactat per l’Administració per dur a terme la licitació conjunta 
de les obres i del projecte .i qualificada d’obra amb un CPV 43325000-7  (equipos 
para parques y areas de juego),segons es desprèn de l’informe de 27 de desembre 
del Cap de vía pública  
SEGON.- Sotmetre a informació pública durant un termini de trenta dies, aquesta 
Memòria valorada aprovada en l’acord precedent, de conformitat amb el que preveu 
el 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 en relació amb l’article 124,1 del TRLCSP, 
fent constar que si transcorregut aquest període de temps no s’ha formulat cap 
reclamació i/o al·legació aquesta quedarà aprovada definitivament sense necessitat 
d’adoptar acord de forma expressa. 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde-President o regidor en qui delegui o tingui delegat, 
perquè subscrigui tots els documents que fossin necessaris per a l’efectivitat dels 
precedents acords, i rectificar en qualsevol moment els errors aritmètics o de fet que 
es poguessin produir. 
VOTACIÓ: Votada la urgència d’aquest tercer 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, 
faltant cinc minuts per les dues de la tarda, s’aixeca la sessió de la qual estenc la 
present Acta que signo digitalment en la data que consta en la signatura com a 
fedatari d’aquests acords, el Secretari, amb el vistiplau del President de la Junta de 
Govern Local. 


