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MARM/sgh 
 

AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIÓÓ  DDEE  CCAARRÀÀCCTTEERR  OORRDDIINNAARRII  DDEE  LLAA  

JJUUNNTTAA  DDEE  GGOOVVEERRNN  LLOOCCAALL  DDEELL  DDIIAA  44  DDEE  FFEEBBRREERR  DDEE  22002211  

 
A Palau-solità i Plegamans, el dia 4 de febrer de 2021 a les 19:00 hores prèvia 
convocatòria oportuna i sota la presidència de l’Alcalde senyor Oriol Lozano 
Rocabruna, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local a la sala 
virtual, per a celebrar la sessió de caràcter ordinari en primera convocatòria. 
 
Hi són presents els senyors Regidors següents: 
 
PUJOL LOZANO JORDI 
FREIRE NUÑEZ PATRICIA ISABEL 
SOLER GUALLAR EVA MARIA 
FARGAS ROCA IGNASI 
NAVARRO CEBALLOS LAURA 
 

 

Assistits de la Secretària que subscriu, M. Assumpció Rodríguez Marín i de 
l’Interventor Francesc Pallarols Rusca. 
 
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 gener de 2021, 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 19 de juny 
de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 de juliol de 
2019, 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 
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 
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data 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 
de juliol de 2019 i conforme a allò establert a l'article 53.3 del Decret legislatiu 
2/2003. 

  

AASSSSUUMMPPTTEESS  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCSS..  PPAARRCCEELL··LLAACCIIOONNSS  

 
PRP2021/107 Exp. 2020/8627  Vista la sol·licitud presentada per VIÑALS 
MIRALLES, FRANCESC en representació de DIEZ FONTCUBERTA, EMILI i 
de DIEZ FONTCUBERTA, M. ASSUMPCIÓ, de data 28 de setembre de 2020, 
sol·licitant llicència de divisió horitzontal per a la finca situada al c/ Mossèn 
Cinto Verdaguer, 11 - 13. 
 
Emesos els oportuns informes i vist l’informe núm. 6/21 emès per l’arquitecte 
que tot seguit es transcriu: 
 
“Informe 006/21, Els Serveis Tècnics Municipals, respecte de: Llicència de 
divisió horitzontal. 
 
Identificació de l’expedient 
Sol·licitant: FRANCESC VIÑALS MIRALLES en representació de EMILI DÍEZ 
FONTCUBERTA 
Objecte: Divisió Horitzontal de la finca. 
Adreça: C/ Mossèn Cinto Verdaguer 11-13 
 
Relació de fets 
En data 28 de setembre del 2020 s'aporta el Projecte de Divisió Horitzontal i 
Proforma Escriptura de divisió horitzontal. 

 
Ordenances d’aplicació 

 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 
Comissió d’urbanisme, de 23 d’abril de 2015. 

 
INFORME  
 
La finca en qüestió es troba inclosa en l’àmbit de Sòl Urbà definit pel POUM, 
zona d’illa tancada. Ordenació segons alineació de vial i entre mitgeres. Clau 
3a.   
 
Es proposa la divisió horitzontal de la propietat en 4 entitats que es descriuen a 
continuació: 
“ 
1.- DEPARTAMENTO NUMERO UNO.- VIVIENDA designada BAJOS situada 
en la planta baja del edificio.  
2.- DEPARTAMENTO NUMERO DOS.- LOCAL destinado a garaje, situado en 
la planta baja del edificio.  
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3.- DEPARTAMENTO NUMERO TRES.- VIVIENDA designada PRIMERO 
situada en la planta primera alzada del edificio. 
4.- DEPARTAMENTO NUMERO CUATRO.- LOCAL sin uso específico situado 
en la planta primera alzada del edificio. 
 “ 
Que la documentació aportada es considera correcte, que el tècnic que subscriu 
no veu inconvenient en l’atorgament de la divisió horitzontal presentada. 
 
I així s’informa per posar en el seu coneixement, a Palau-solità i Plegamans, a 
data de la signatura electrònica, Jordi Estruch Jovell, arquitecte municipal.”    
 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 
de juliol de 2019. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Concedir llicència de divisió horitzontal a DIEZ FONTCUBERTA, 
EMILI i a DIEZ FONTCUBERTA, M. ASSUMPCIÓ per a la finca situada a al c/ 
Mossèn Cinto Verdaguer, 11 – 13. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al senyor VIÑALS MIRALLES, FRANCESC 
en representació de DÍEZ FONTCUBERTA, EMILI. 
 

 

33..  AASSSSUUMMPPTTEESS  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCSS..  LLLLIICCÈÈNNCCIIEESS  DD''AACCTTIIVVIITTAATTSS 

 
LLICENCIES D'ACTIVITATS 

 
PRP2021/96 Que en data 25 de juny de 2020, amb el registre general 
d’entrada número 8762/2020 el Sr. / Sra. Zhang Wenxing presenta instància 
per demanar canvi titularitat de l’activitat situada al carrer Sant Joan, 5. 
 
Que en data 30 de juny de 2020 amb el registre general de sortides número 
2020/5269 es requereix  el Sr. /Sra. Zhang Wenxing perquè presenti el 
formulari normalitzat per demanar el canvi de titularitat sol·licitat i el 
comprovant d’haver fet efectiu el pagament de la taxa municipal. 
 
Que en data 1 i 9 de juliol de 2020, amb els registres generals d’entrades 
números 9129/2020 i 9725/2020 el/la sol·licitant presenta el comprovant del 
pagament de la taxa i el formulari del canvi de titularitat de l’activitat de bar. 
 
Que el 3 d’agost de 2020 es notifica la proposta de resolució a Zhang 
Wenxing, per deixar sense efectes el canvi de titularitat presentat, ja que 
l’activitat que hi ha autoritzada en aquest local és de fleca de pa amb 
degustació i no de bar, i s’atorgava un termini de 10 dies per poder formular 
les al·legacions que s’estimessin pertinents. 
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Que en data 29 de desembre de 2020 amb el registre general d’entrada 
número 19442, Zhang Wenxing sol·licita ocupar la via pública per instal·lar 
terrassa al carrer Sant Joan, núm. 5. 
 
Que en data 29 de desembre de 2020 amb el registre general de sortides 
número 2020/10940 es requereix novament al sol·licitant perquè en el termini 
de 10 dies aporti la documentació necessària per regularitat el canvi de 
titularitat presentat, i es comunica que el permís de la terrassa es podrà 
tramitar quan el canvi de nom hagi estat degudament validat per aquesta 
administració. 
 
Atès que fins a la data no s’ha presentat documentació. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP número 022019011762 de data 
2 de juliol de 2019. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
1.- No prendre en consideració el canvi de titularitat presentat pel Sr./Sra. 
Zhang Wenxing per l’activitat de bar situat al c/ Sant Joan, 5 perquè l’activitat 
autoritzada en aquest establiment és la de fleca de pa amb degustació i no la 
de bar. 
 
2.- Comunicar al Sr./Sra. Zhang Wenxing  que no disposen de cap títol 
municipal per poder exercir l’activitat al carrer Sant Joan, núm. 5, i que la 
titularitat continuarà a nom de l’anterior titular per no haver-se fet efectiu el 
canvi de nom. 
 
3.- Comunicar al Sr./ Sra. Zhang Wenxing que per poder exercir l’activitat 
hauran de presentar la documentació necessària per legalitzar la situació amb 
el pagament de la taxa corresponent. 
 

 

44..  PPEERRMMIISSOOSS  II  AAUUTTOORRIITTZZAACCIIOONNSS  VVAARRIISS  
AUTORITZACIONS VÀRIES 
 
PRP2021/110 Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Lluís Casajuana Manent en 

data 20 de juliol de 2020 amb núm. de registre ENTRA 2020/10371, demanant 
autorització per ocupar el C/Camí Reial a l’alçada del nº 121 per descarregar material 
d’obra. 
 
Atès l’informe de l’enginyer tècnic municipal núm. 009/2021, que tot seguit es 
transcriu: 
 
“Informe núm. 009/2021, relatiu a la sol·licitud d’ocupació de la via pública per 
estacionar un camió (per formigonar) al carrer Camí Reial, 121 de Palau-solità i 
Plegamans. 
  
Sol·licitud presentada per LLUÍS CASAJUANA MANENT mitjançant instància 
presentada en data 20 de juliol de 2020, amb el registre general d’entrada núm. 
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10.371, demanant autorització per ocupar la via pública per estacionar un camió (per 
formigonar) al carrer Camí Reial, 121 cantonada amb pg. De la Carrerada.  
 
 
INFORMO 
 
1. Que aquesta corporació no observa desperfectes en el mobiliari urbà, ni en els 

paviments de la via, fent-se responsable de la conservació dels mateixos el 
sol·licitant, durant el termini d’ocupació de la via publica. 
 

2. Que el sol·licitant es farà responsable de la senyalització del perímetre de l’espai 
autoritzat (10 metres aproximadament), amb una antelació mínima de 72 hores, 
així com d’habilitar un itinerari alternatiu pels vianants, si fos necessari, mentre es 
desenvolupin les tasques de referència. 

 
3. Aquest tècnic considera procedent autoritzar l’ocupació de l’espai indicat sense 

perjudici que el sol·licitant de l’ocupació, com a responsable de la mudança, 
disposi de l’assegurança de responsabilitat civil necessària per cobrir els danys 
que pugui ocasionar a tercers i/o mobiliari urbà. 

 
4. Que el vehicles (camió) haurà de situar-se el més a prop possible de la 

vorera sense ocupar-la ni tallar el trànsit de la via.  
 

5. Que en cap cas es podrà fer ocupació de: 
- Voreres 
- Espai corresponent a l’accés de vehicles als habitatges adjacents 
- Limitar ni tallar el trànsit de la via 

 
 

6.   L’ocupació està CONDICIONADA al pagament de la taxa d’ocupació de via pública, 
segons l’Ordenança Fiscal Núm. 25, i s’autoritza l’ús de plataforma de transport o 
similar, en les condicions de l’article 6 de la vigent Ordenança Municipal d’Ocupació 
d’Espais Públics per Obres. 

 
 

Taxa :  Tarifa primera: Grues 
 1. Per cada grua mòbil utilitzada en l’activitat de la construcció o anàleg,
 instal·lada a la via pública i que comporti restricció o tall del trànsit 
 a) Per ocupació sense tall de trànsit per dia o fracció: 8,35€ 
  
     1 dia x 8,35€/dia   

Total = 8,35€ 
 
Palau-solità i Plegamans,  
Enginyer Tècnic Municipal” 
 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en data 19 de 
juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 de juliol de 2019. 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Autoritzar al Sr. Lluís Casajuana Manent per ocupar el C/Camí Reial, 121, 
per descarregar material d’obra, amb les condicions assenyalades a l’informe tècnic 
009/2021. 
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SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa reguladora de l’Ocupació de la via pública 
amb grua mòbil utilitzada en l’activitat de la construcció o anàleg, instal·lada a la via 
pública i que comporti restricció o tall del trànsit per import de 8,35 €. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord al Sr. Lluís Casajuana Manent i donar trasllat a 
l’Organisme de Gestió Tributària als efectes de la corresponent recaptació. 
 

 
PRP2021/126 Vista la instància presentada per EDISTRIBUCIÓN REDES 
DIGITALES S.L.U. de data 14 de gener de 2021, registre d'entrada 2021/661 
demanant autorització de llicència per l’estesa de línia elèctrica subterrània de 
baixa tensió a 400V ( núm. ref. 267668) per realitzar 1 escomeses provisional 
d’obres al carrer dels Boters 139, d’aquest municipi de Palau-solità i 
Plegamans 
 
Vist l’informe núm. E4 emès per l’enginyer municipal que tot seguit es 
transcriu: 
 
 
“E4_21 
Identificació de l’expedient 
Informe referent a la l’expedient 2021/531 relatiu a la sol·licitud de llicència per realitzar una 
estesa de línia subterrània de baixa tensió per a nou subministrament. 
 
Fets 

1. El 14 de gener de 2021 RE 2021/661, l’empresa E-DISTRIBUCIÓN REDES 
DIGITALES S.L.U. presenta sol·licitud de llicència per l’estesa de línia elèctrica 

subterrània de baixa tensió a 400V ( núm. ref. 267668) per realitzar 1 escomeses 
provisional d’obres al carrer dels Boters 139, 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. 194 de data 13 de gener de 2021 i signat pel facultatiu Sr. Jordi Masroman 
Puigdomènech amb núm. de col·legiat 24098, 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. 
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- 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 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: 
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- 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. 
 
- Assumeix de la direcció facultativa de les obres 
 
Palau-solità i Plegamans, a data de la signatura electrònica. 
 
 
L'enginyer municipal 
Miquel Àngel Gutiérrez Simón” 

 

 

Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 
de juliol de 2019. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Concedir autorització a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES 
S.L.U. de data 14 de gener de 2021, registre d'entrada 2021/661 demanant 
autorització de llicència per l’estesa de línia elèctrica subterrània de baixa 
tensió a 400V ( núm. ref. 267668) per realitzar 1 escomeses provisional 
d’obres al carrer dels Boters 139, d’aquest municipi de Palau-solità i 
Plegamans , 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 99,64€. 
- Taxa serveis urbanístics 185,00€. 
 
(Aquestes liquidacions es notificaran a l’interessat oportunament per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona) 
 

 
5. QÜESTIONS DE GESTIÓ ECONÒMICA, CONTRACTACIÓ I OBRES 
GESTIÓ ECONÒMICA 
PRP2021/94 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del servei 
d’intervenció psicològica para a dones, de gener a juny 2021. 
 
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 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 
de juliol de 2019. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del servei d’intervenció psicològica para a dones, 
de gener a juny 2021 a ESMERALDA I PITARCH, SL amb un pressupost de 
9.600€ IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40501 del vigent 
pressupost, essent el número d’operació a indicar a la factura posterior 
2021000522 i el codi de centre gestor 40501 23120 22710 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a ESMERALDA I PITARCH, SL. 
 
 

PRP2021/95 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del servei 
d’intervenció psicològica para a joves, de gener a juny 2021. 
 
 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 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 
de juliol de 2019. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del servei d’intervenció psicològica para a joves, 
de gener a juny 2021 a ESMERALDA I PITARCH, SL amb un pressupost de 
9.600€ IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40501 del vigent 
pressupost, essent el número d’operació a indicar a la factura posterior 
2021000523 i el codi de centre gestor 40501 23120 22710. 
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SEGON.- Notificar aquest acord a ESMERALDA I PITARCH, SL. 
 
 
PRP2021/117 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 3.000€, 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 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 
de juliol de 2019. 
 
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 12 que s’adjunten en annex número 1, al final 
d’aquest acta amb adscripció a les corresponents aplicacions pressupostàries. 
 

 

PRP2021/118 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 3.000€, 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 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 
de juliol de 2019 
 
Atès allo establert a la Base 28ª, 53ª i 23ª d'Execució del Pressupost 
corresponents al pressupost vigent. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
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- Aprovar el detall de despeses i reconeixement d'obligacions segons la 
relació d’aprovació número 13 que s’adjunten en annex número 2, al final 
d’aquest acta amb adscripció a les corresponents aplicacions pressupostàries. 
 

 

PRP2021/119 Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per 
l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 2019 i corresponent a les 
liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte 
coincideixen amb els fons transferits a l’Ens. 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels 
drets a cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa 
les quanties següents: 
 
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 
2019: 
Rebuts: 517.972,58 € 
Liquidacions: 3.563.851,07 € 
 
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 
2019: 
Rebuts: 1.183.949,14 € 
Liquidacions: 1.861.444,30 € 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 
de juliol de 2019. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2019 presentada 
per l’ORGT. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària  
 
 

 

PRP2021/129 Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per 
l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 2020 i corresponent a les 
liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 
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Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte 
coincideixen amb els fons transferits a l’Ens. 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels 
drets a cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa 
les quanties següents: 
 
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 
2020: 
Rebuts: 429.714,44 € 
Liquidacions: 579.359,03 € 
 
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 
2020: 
Rebuts: 1.748.912,60 € 
Liquidacions: 2.193.258,65 € 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 
de juliol de 2019. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2020 presentada 
per l’ORGT. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària  
 
 
 

PRP2021/131 Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de 
Circulació per sancions imposades per l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans, que ha estat rendida per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona i corresponent a l’exercici 2019. 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels 
drets a cobrar, com estableix l’article 209 del text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals i que importa les quanties següents: 
 
Pendent de cobrament en data 31 de desembre, per import de 99.006,30 €. 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
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Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 
de juliol de 2019. 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de multes de 
circulació de 2019 presentada per l’ORGT. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
 

 
GESTIÓ ECONÒMICA. OBRES 

 
PRP2021/75 Atès l’acord adoptat en la Junta de Govern Local de data 20 de 
juliol de 2017 en el qual es va concedir la llicència d’obres a GARCIA 
ALVAREZ, OSCAR, relatiu a l’expedient núm. 2017/53 per a les obres de 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la finca situada al C/ 
Nou, 48-50 i C/ Polinyà, 9 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 349,47€ i d’una fiança per a la gestió de residus 
procedents de l’excavació de 3.839,33€ 
 
Vista la instància presentada pel senyor ESTEVE TORONDEL, JOSE, en 
representació de GARCIA ALVAREZ, OSCAR en data 20 de gener de 2020, 
amb núm. d’entrada 2020/827, sol·licitant la devolució de les esmentades 
garanties. 
 
Emesos els oportuns informes i vist l’informe núm. 1/21 emès per l’arquitecta 
tècnica que tot seguit es transcriu: 
 
“IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Informe núm.  001/2021 relatiu a la instància presentada  JOSE ESTEVE ALVAREZ en nom i 
representació de OSCAR GARICA ALVAREZ per a la devolució de fiances i garanties per les 
obres de CONSTRUCCIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA a la finca situada a  
CARRER NOU 48-20 I CARRER POLINYÀ 9 a Palau-solità i Plegamans  a l’empara de la 
llicència d’obres majors OM 2017/53 (217/287 Absis). 

 

RELACIÓ DE FETS 
 
 El 20 gener de 2020 i registre d’entrada 827 Jose Esteve Álvarez va presentar la 

comunicació prèvia de primera utilització i ocupació de l’habitatge. 
 El 20 de juliol de 2017 en JGL s’atorga Llicència d’obres majors per a la Construcció 

habitatge unifamiliar aïllat i piscina, prèvia constitució de fiança de gestió de residus 
procedents de la construcció de  349,47€, fiança de gestió de residus procedents del 
moviment de terres de 3.839,33€ i garantia de reposició d’elements urbanístics de 2.000€. 

 El 20 de juliol de 2020 serveis tècnics realitzen inspecció. 
 
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 en data 20 de gener s’aporta: 
 Certificat de gestió de residus. 
 
Que en data 07 d’agost s’aporta: 
 Certificat de gestió de residus procedents del moviment de terres. 
 
Que en data 23 de desembre s’aporta: 
 Fotografia. 
 
Que la documentació aportada es considera correcta i s’incorpora a l’expedient, pel que no hi 
ha inconvenient en procedir al retorn de les fiances i garanties dipositades. 
 
S’informa per posar en el seu coneixement i als efectes que es consideri oportú, a Palau-solità 
i Plegamans, els Serveis Tècnics Municipal, a data de la signatura electrònica.” 

 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 
de juliol de 2019. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Autoritzar la devolució a GARCIA ALVAREZ, OSCAR de les 
següents garanties relatives a l’expedient de llicències d’obres número 
2017/53: 
 
- Garantia de reposició d’elements urbanístics per import de 2.000,00€. 
- Garantia per a la gestió de residus procedents d’enderroc i construcció per 

import de 349,47€. 
- Garantia per a la gestió de residus procedents d'excavació per import de 

3.839,33€. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al senyor ESTEVE TORONDEL, JOSE, en 
representació de GARCIA ALVAREZ, OSCAR i al Departament de 
Comptabilitat. 
 

 

PRP2021/76 Atès l’acord adoptat en la Junta de Govern Local de data 19 de 
desembre de 2019 en el qual es va concedir la llicència d’obres a NUCLI 
CAPITAL S.L., relatiu a l’expedient núm. 2019/8530 per a les obres 
d’enderroc d’edificacions a la finca situada a l’Av. Catalunya, 221-225 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 
7.388,26€. 
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Vista la instància presentada pel senyor AGUADO CODINA, JOSEP, en 
representació de NUCLI CAPITAL S.L. en data 30 d’octubre de 2020, amb 
núm. d’entrada 15607, sol·licitant la devolució de les esmentades garanties. 
 
Emesos els oportuns informes i vist l’informe núm. 3/21 emès per l’arquitecta 
tècnica que tot seguit es transcriu: 
 

“IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT   
 Informe número 003_2021, relatiu a la llicència d’obres majors per part de Nucli 

Capital SL representada pel Sr. Josep Aguado Codina, per les obres d’ENDERROC 
D’EDIFICACIONS, a la finca situada a l’Avinguda Catalunya, núm. 221-225, del 
municipi de Palau-solità i Plegamans, expedient 2019/8530. 
 
RELACIÓ DE FETS: 
 

 El 3 de desembre de 2019 es va sol·licitar la llicència de referència i Alcaldia 
va dictar providència per donar curs legal a la tramitació de sol·licitud de llicència. 

 Que en data 19 de desembre de 2019 s’atorga la llicència d’enderroc favorable 
amb l’inici condicionat a l’aportació de documentació. 

 Que en data 18 de gener de 2021 serveis tècnics realitzen inspecció tècnica. 
 

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 en data 30 d’octubre de 2020 s’aporta: 

- Còpia de rebut de fiança de residus de runa. 
- Certificat de residus de fusta. 
- Certificat de deposició dels rebuigs de construcció. 

 
 
Que en data 24 de novembre de 2020 s’aporta: 

- Certificat final d’obra visat. 
- Comunicació final coordinació seguretat visat. 

 
Que la documentació aportada es considera correcta i s’incorpora a l’expedient, pel 
que no hi ha inconvenient en procedir al retorn de les fiances de la gestió de residus 
d’enderroc. 
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S’informa per posar en el seu coneixement i als efectes que es consideri oportú, a 
Palau-solità i Plegamans, els Serveis Tècnics Municipal, a data de la signatura 
electrònica.” 

 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 
de juliol de 2019. 

 
Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Autoritzar la devolució a NUCLI CAPITAL S.L. de les següents 
garanties relatives a l’expedient de llicències d’obres número 2019/8530: 
 
- Garantia de reposició d’elements urbanístics per import de 2.000,00€. 
- Garantia per a la gestió de residus procedents d’enderroc i construcció per 

import de 7.388,26€. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al senyor AGUADO CODINA, JOSEP, en 
representació de NUCLI CAPITAL S.L. i al Departament de Comptabilitat. 
 

 
GESTIÓ ECONÒMICA. PROPOSTES DE DESPESA 
 
PRP2021/54 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del servei 
d’un auxiliar d’anglès a l’Institut Ramón Casas i Carbó.. 
Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del servei d’un auxiliar d’anglès a l’Institut Ramón 
Casas i Carbó a EXIT SCHOOL OF ENGLISH, SLU amb un pressupost de 
7200€ exempt d’iva, CPV 98112000-1   amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2021/40511/32300/22610 del vigent pressupost, essent el 
número d’operació a indicar a la factura posterior 2021000352 i el codi de 
centre gestor 40511. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a EXIT SCHOOL OF ENGLISH, SLU. 
 
 
PRP2021/82 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del servei 
de tractament dels residus de runes de la deixalleria de gener a desembre de 
2021. 
 
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 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 
de juliol de 2019. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del servei de tractament dels residus de runes de 
la deixalleria de gener a desembre de 2021 a UTE SILVIA II amb un 
pressupost de 7.000.00€, més IVA del 10 %, el que suposa un total de 
7.700,00€; CPV    90511300-5 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2021 
30404 16210 22720 del vigent pressupost, essent el número d’operació a 
indicar a la factura posterior 2021000428 i el codi de centre gestor 30404. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a UTE SILVIA II. 
 
 

 

PRP2021/111 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del servei 
de trituració, transport i tractament de les restes vegetals de la deixalleria de 
gener a juny de 2021. 
 
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 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 
de juliol de 2019. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del servei de trituració, transport i tractament de 
les restes vegetals de la deixalleria de gener a juny de 2021 a NETEJES 
FORESTALS I ARRANJAMENTS SANS, SL amb un pressupost de 
10.000,00€, més IVA del 10 %, el que suposa un total de 11.000,00€; CPV    
90511300-5 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2021 30404 16210 22720 
del vigent pressupost, essent el número d’operació a indicar a la factura 
posterior 2021000436 i el codi de centre gestor 30404. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a NETEJES FORESTALS I 
ARRANJAMENTS SANS, SL. 
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PRP2021/34 Atesa la comunicació rebuda per part de DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA referent a l’aprovació de la subvenció de Suport a fires i 
jornades d’orientació acadèmica. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 
de juliol de 2019. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per part de DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA: 
 
 

Ens Local NIF Codi Programa 
Quantia 
(€) 

Aj. de Palau-
solità i 
Plegamans 

P0815500D  

19/Y/27760 

 

Orientacions i transicions 
educatives. 

5 Tallers 

 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 

 

PRP2021/99 Atesa la comunicació rebuda per part d’Ensenyament de la 
Diputació de Barcelona referent a la concessió de la subvenció de la Diputació 
de Barcelona per donar suport a la tasca educativa de les famílies, del taller 
educar sense cridar. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 
de juliol de 2019. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per part d’Ensenyament de la 
Diputació de Barcelona. 
 
 

Ens Local NIF Codi Programa 
Quantia 
(€) 

Aj. de Palau-
solità i 
Plegamans 

P0815500D  20/Y/296924 
Suport a la tasca educativa de 
les famílies. 

1 taller 

 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la d’Ensenyament de la Diputació de 
Barcelona 
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PRP2021/105 Atesa la comunicació rebuda per part de Diputació de Barcelona 
referent a resolució de la concessió de la Subvenció de la Diputació de Barcelona 
dels tallers I tu què fas davant el bullying. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en data 19 de 
juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 de juliol de 2019. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per part  de la Diputació de Barcelona. 

 
 
Ens local NIF Codi Programa Quantitat (€) 

Aj. de Palau-
solità i 
Plegamans 

 
 
P0815500D 

 
 
20/Y/296924 

Suport a la tasca 
educativa de 
les famílies 

 
1 taller 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a la d’Ensenyament de la Diputació de 
Barcelona 
 
 
PRP2021/106 Atesa la comunicació rebuda per part de la Diputació de 
Barcelona referent a concessió de la subvenció per donar suport a la tasca 
educativa de les famílies, el taller “Educar les emocions en família”. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 
de juliol de 2019. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 

Ens Local NIF Codi Programa 
Quantia 
(€) 

Aj. de Palau-
solità i 
Plegamans 

P0815500D  
20/Y/29692
7 

Suport a la tasca educativa de 
les famílies 

Taller Educar 
les emocions 
en família 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a la d’Ensenyament de la Diputació de 
Barcelona 
 
 

 

PRP2021/109 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del servei 
de repartiment del butlletí municipal any 2021. 
 
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 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 
de juliol de 2019. 
 
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 any 
2021 a FERNANDO VARGAS CHAVEZ RONY amb un pressupost de 2.520€, 
més IVA del 21%, el que suposa un total de 3.049,20€; amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2021/20214/49100/22602/01 del vigent pressupost, 
essent el número d’operació a indicar a la factura posterior 2021000753 i el 
codi de centre gestor 20214. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a FERNANDO VARGAS CHAVEZ RONY. 
 
 

 

PRP2021/112 Vist l’expedient de contracte menor per a la per a l’execució de 
l’obra d’execució subsidiària de la subsanació de les deficiències, per la mala 
execució, de les instal·lacions elèctriques de BT en el marc de les obres 
d’urbanització d’una plaça a l’àmbit de Mas Pla. 
 
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 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 
de juliol de 2019. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a l’execució de l’obra d’execució subsidiària de la subsanació de 
les deficiències, per la mala execució, de les instal·lacions elèctriques de BT 
en el marc de les obres d’urbanització d’una plaça a l’àmbit de Mas Pla a 
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DOICA GESTION SL amb un pressupost de 39.835,25 €, més IVA del 21 %, 
el que suposa un total de 48.200,65 €; amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30310/15320/619.20 del vigent pressupost, essent el número d’operació a 
indicar a la factura posterior 2021000854 i el codi de centre gestor 30310. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 

 

PRP2021/120 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del servei 
de redacció del projecte executiu corresponent a les obres d’urbanització del 
carrer Plegamans (Fases I, II i III). 
 
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 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 
de juliol de 2019. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del servei de Redacció del projecte executiu 
corresponent a les obres d’urbanització del carrer Plegamans (Fases I, II i III) 
a SINERGIA PROJECTS & CONSULTING S.L. amb un pressupost de 
13.850,00 €, més IVA del 21 %, el que suposa un total de 16.758,50 €; CPV 
79314000-8 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30300/15100/600.09 del 
vigent pressupost, essent el número d’operació a indicar a la factura posterior 
2021000974 i el codi de centre gestor 30300. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a SINERGIA PROJECTS & CONSULTING 
S.L.. 
 
 
PRP2021/98 SOL.LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L'IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES LIQUIDAT AMB MOTIU DE 
LES OBRES DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN EDIFICI EXISTENT 
AMB LA INSTAL.LACIÓ D'UN ELEVADOR A LA FINCA SITUADA AL 
CARRER CAMÍ REIAL DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS (Exp.2020/9112) 
 
Per part del sol.licitant Joaquin Caroz Puigmal, en representació de María 
Oswalda Pérez Ramírez, de data 16 d’octubre de 2020, registre d’entrada 
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núm. 2020-14757 ha estat presentada sol·licitud de llicència d’obres per 
millorar l’accessibilitat en l’edifici existent amb la incorporació d’un sistema 
d’elevació per a persones, així com adaptar el recorregut d’accés des de 
l’entrada de l’edifici fins a la porta de l’elevador. En data 2 de novembre de 
2020, registre d’entrada 2020-15786, es sol·licita gaudir de les exempcions i 
bonificacions de les taxes i de l’ICIO, previstes al RDL 2/2004, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en les 
OOFF municipals. 
 
Per Resolució de l’Alcaldia núm.2020/1286 de data 2 de novembre de 2020 
s’atorga llicència d’obres majors, per les obres de millora de l’accessibilitat en 
l’edifici existent amb la instal.lació d’un elevador a l’edifici situat al Camí Reial 
amb subjecció a les condicions assenyalades pel tècnic al seu informe.  

Que els tributs liquidats per l’atorgament de la llicència d’obres són els 
següents: 
 
Liquidació Provisional Impost sobre Construccions Instal.lacions i Obres : 
Pressupost 30.608,00 *4% = 1.224,32€ 
Taxa per Llicències Urbanístiques = 381,59€ 
 
L’Ordenança Fiscal número 4, reguladora de l’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres estableix al seu article 6 que es concedirà una bonificació 

de fins al 90% de la quota de l’Impost a favor de les construccions, 

instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 

municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o 

de foment de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al 

Ple de la Corporació i s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu per vot 

favorable de la majoria simple dels seus membres. 

L’Ordenança Fiscal núm. 32, reguladora de la taxa de llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme estableix al seu 
article 7è que es concedirà una bonificació del 100% de la quota de la taxa a 
favor de les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les condicions 
d’accés i habitabilitat dels discapacitats. 
 
En conseqüència, i ateses les consideracions esmentades anteriorment i les 

característiques de les obres sol·licitades, de millora de l’accessibilitat en 

l’edifici existent amb la instal.lació d’un elevador a l’edifici situat al Camí Reial, 

s’informa favorablement la petició presentada pel sol.licitant Joaquin Caroz 

Puigmal, en representació de María Oswalda Pérez Ramírez de bonificació 

del 90% de l’ICIO i 100% de la taxa de llicències, per considerar degudament 

justificada la sol·licitud. 

Atesos els informes emesos per part d’intervenció i serveis tècnics.  
 
Atesos els antecedents exposats i la competència que en la matèria te el Ple 
de l’Ajuntament conforme a l’assenyalat a l’article 103.2.a) del text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
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Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Declarar que concorren les circumstàncies de les assenyalades a 
l’article 6.1 de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i obres de l’obra  aprovada per Resolució de l’Alcaldia de data 2 
de novembre de 2020 per portar a terme les obres de millora de l’accessibilitat 
en l’edifici plurifamiliar existent amb la instal·lació d’un elevador a l’edifici situat 
al Camí Reial, 122. 
 
SEGON.- Declarar que concorren les circumstàncies de les assenyalades a 
l’article 7. 8 de l’Ordenança Fiscal núm. 32, reguladora de la taxa de llicències 
o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme de l’obra  
aprovada per Resolució de l’Alcaldia de data 2 de novembre de 2020 per 
portar a terme les obres de millora de l’accessibilitat en l’edifici plurifamiliar 
existent amb la instal·lació d’un elevador a l’edifici situat al Camí Reial, 122. 
 
TERCER.- Aprovar la bonificació del 90 per cent sobre la quota aprovada de 
l’ordre de 1.224,32€ de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres, de 
manera que l’import a satisfer per aquest concepte serà de 112,43€  
 
QUART.-  Aprovar la bonificació del 100 per cent sobre la quota aprovada de 
l’ordre de 381,59€ de la taxa de llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme. 

 
TERCER.- Notificar aquest acord a Joaquin Caroz Puigmal en representació 
de María Oswalda Pérez Ramírez i a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona. 
 
 

 
 

 

6. CONVENIS 
 

PRP2021/81 Atès el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans i CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL. 
 
Atesa la proposta adreçada per part de la regidoria de Serveis Socials. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 
de juliol de 2019. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Aprovar l’addenda al conveni que es transcriu en annex. 
 
SEGON.- Autoritzar a l’Alcalde per la seva signatura. 
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TERCER.- Notificar aquest acord a CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL 
 
 
 
ANNEX 
 
ADDENDA AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIU ENTRE 

EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL I L’AJUNTAMENT DE PALAU-

SOLITÀ I PLEGAMANS PEL COFINANÇAMENT DELS EAIA. ANUALITAT 2020 

 
 

 

I N T E R V 
E N E N 

 
 

D’una banda, l’il·lustríssim senyor Ignasi Giménez i Renom, en qualitat de president del 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL, en virtut del nomenament aprovat 
en la sessió plenària de 19 de juliol de 2019 i amb número d’identificació fiscal 
P5800007F, i assistit pel secretari de la corporació el senyor Víctor Siles Marc. 

 
 

I de l’altra, l’il·lustríssim senyor Oriol Lozano Rocabruna, en qualitat d’alcalde de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, en virtut del nomenament aprovat en la sessió 
plenària del 15 de juny de 2019 i amb número d’identificació fiscal P0815500D, i assistit 
per la secretària de la corporació la senyora Mª Assumpció Rodríguez Marín. 

 
 

El secretari i la secretària intervenen per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, 
d’acord amb l’article 3 del Reial Decret 128/2018 de 16 de març, pel que es regula el 
règim jurídic del funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

 
 

M A N I F 

E S T E N 

 

I. Que el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal 
del Vallès Occidental van signar el Contracte Programa 2016-2019, en data 
12 de setembre 2016, per a la coordinació, cooperació i col·laboració en 
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, 
aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental en sessió 
ordinària en data 21 de juliol de 2016 acord núm. 34/2016. 

 
II. En data 30 d’octubre de 2018, s’aprova per Decret 242/2018 l’Addenda per 

l’any 2018- 2019 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el 
Consell Comarcal del Vallès Occidental del Contracte Programa 2016-2019 
per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració, en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 

 
III. Per Decret de Presidència DEC/442/2019 de 31/12/2019, es va aprovar 

l’addenda de pròrroga per al 2020 del Contracte programa 2016-2019 per a 
la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, en matèria de serveis socials, i altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
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IV. Que el desenvolupament dels principis rectors del Contracte Programa es 

concreta en les Accions detallades en diverses fitxes, amb la concreció 
d’objectius, accions a desenvolupar, recursos a emprar, indicadors 
d’avaluació i quanties econòmiques. Que en la fitxa 19.1 de l’esmentat 
Contracte Programa, referent als Equips d’Atenció a la Infància i a 
l’Adolescència, i destinada al finançament de l’equip tècnic del servei, 
estableix un import de 1.136.157,00 €, per a la contractació del personal. 
la Comarca del Vallès Occidental pel cofinançament dels EAIA. Aquest 
Conveni ha estat aprovat per l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans en 
data 19 de novembre de 2020 amb l’acord PRP 2020/1370. 

 

VI. En data 30 de novembre de 2020 el Consell Comarcal i l’ajuntament de Palau-
solità i Plegamans han perfeccionat el Conveni marc de col·laboració 
interadministrativa manifestant el seu consentiment mitjançant la 
corresponent signatura electrònica. 

 
 

Per tot el que s’ha exposat, ambdues parts acorden les següents 

 
 

C L À U S U 
L E S 

 
 

PRIMERA.- OBJECTE 

 
L’objecte de la present addenda és establir els acords concrets per al 
desenvolupament del Conveni marc de col·laboració interadministrativa formalitzat el 
dia 30 de novembre de 2020 la qual té com a finalitat principal determinar la 
participació municipal en el finançament de l’EAIA Vallès Occidental, per l’anualitat 
2020. 

 
 

SEGONA.- COMPROMISOS DE LES PARTS 
 

L’ajuntament de Palau-solità i Plegamans es compromet a participar en el 
finançament de les despeses generades tant per les contractacions, com pel 
funcionament de les tasques desenvolupades pel personal de l’EAIA, atenent a la 
població de 0 a 18 anys del seu municipi, segons dades de l’ IDESCAT 
corresponents a l’any 2019. 

 

MUNICIPI Població total Població 0-18 anys % IMPORT 

Palau-solità i Plegamans 147.771 3.119 2,88% 5.242,22€ 

 

L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans serà de 5.242,22€ 
pel que fa a l’anualitat 2020. 

 

El Consell Comarcal es compromet a prestar el servei especialitzat d’atenció a la 
infància i a l’adolescència al municipi de Palau-solità i Plegamans. 

 
 

TERCERA.- APORTACIÓ ECONÒMICA 
 

L’aportació econòmica que efectuï l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans per 
atendre les despeses de personal d’aquest EAIA es realitzarà a favor del Consell 
Comarcal en un únic pagament a la signatura d’aquesta addenda. 
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QUARTA.- JUSTIFICACIÓ 

 
Queda justificat a l’expedient administratiu el caràcter no contractual de l’activitat en 
qüestió, així com el compliment d’allò previst als articles 47 i següents de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, Llei de Règim Jurídic del Sector Públic, en relació amb 
l’article 143 de la norma esmentada. 
conveni són financerament sostenibles, declarant les parts tenir capacitat per finançar 
els assumits durant la seva vigència. 

 
 

CINQUENA.- MODIFICACIÓ DE L’ADDENDA 
 

La modificació del contingut de la present addenda requerirà l’acord unànime dels 
signants, atenent el que disposa l’acord cinquè del Conveni marc. 

 
 

SISENA.- MECANISMES DE SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECUCIÓ DE L’ADDENDA 
 

Serà la Comissió de Seguiment del Conveni marc, qui durà a terme el seguiment de 
les obligacions previstes en aquesta addenda i la resolució de les eventuals 
incidències que puguin sorgir. 

 
 

SETENA.- CONSEQÜÈNCIES APLICABLES EN CAS D’INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS I COMPROMISSOS ASSUMITS PER CADASCUNA DE LES PARTS 
 

L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels 
signataris pot ser causa de resolució d’aquesta addenda. 

 

En cas d’incompliment d’una part, l’altra podrà requerir a la incomplidora donant-li un 
termini per tal que realitzi les obligacions o compromisos que consideri incomplerts. 
Aquest requeriment serà comunicat al responsable de la comissió de seguiment del 
conveni i al representant de l’entitat incomplidora. 

 
Si transcorregut el termini indicat al requeriment persistís l’incompliment, la part que 
el va dirigir notificarà a l’altra part la concurrència de la causa de resolució i 
s’entendrà que l’addenda al conveni es resol i que caldrà liquidar-lo, amb l’objecte de 
determinar les obligacions i els compromisos de cadascuna de les parts així com, si 
s’escau, la indemnització pels perjudicis causats. 

 
En cas que, de la liquidació de l’addenda al conveni resultés l’obligació de pagament 
per part d’alguna de les parts, es podrà procedir a fer-la efectiva mitjançant la 
compensació de crèdits a través del procediment oportú. 

 
 

VUITENA.- PERFECCIÓ I EFICÀCIA DE L’ADDENDA 
 

Aquesta addenda s’entendrà perfeccionada en el moment en que les parts prestin el 
seu consentiment manifestat mitjançant signatura electrònica avançada amb segell 
de temps qualificat, essent la darrera signatura en el temps la que determinarà el 
moment de la perfecció del conveni. 

 
Els efectes de l’addenda al conveni es produiran des de la seva signatura, i fins la 
data de la liquidació o com a màxim fins el 31 de desembre de 2020. 
Conveni marc. 

 
 

DESENA.- RÈGIM D’INTERPRETACIÓ DE L’ADDENDA 
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Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efecte 
de la present addenda seran resoltes, previ informe jurídic validat per la Secretaria 
del Consell Comarcal, per la Comissió Permanent de la Corporació, els acords del 
qual posaran fi a la via administrativa i contra els mateixos hi haurà lloc a recurs 
contenciós – administratiu, conforme al previst per la Llei reguladora de la jurisdicció 
esmentada, sense perjudici que les persones interessades puguin interposar recurs 
potestatiu de reposició, previst als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l’article 77 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya. 

 
 

En prova de conformitat signen les parts en la data de la darrera signatura digital, 
juntament amb la Secretària de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i el 
Secretari del Consell Comarcal del Vallès Occidental que en donen fe. 

 
 
 
 

 
Ignasi Giménez Renom Oriol Lozano Rocabruna 
President Alcalde 
Consell Comarcal del Vallès Occidental Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans 

 
 
 
 
 
 
 

 
Víctor Siles Marc Mª Assumpció Rodríguez Marín 
Secretari Secretària municipal 
Consell Comarcal del Vallès Occidental Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans 

 

 

 
PRP2021/113 Aprovació de l’addenda al conveni subscrit entre l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans i el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, per a la realització de programes de formació i inserció organitzats 
en la modalitat Pla de transició al treball (PTT), per a joves que han finalitzat 
l’educació obligatòria sense obtenir el títol de graduat/da en educació 
secundària obligatòria. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 
de juliol de 2019. 
 
Per unanimitat del cinc que la integren, s’acordà: 
 
PRIMER.- Aprovar l’addenda del conveni que es transcriu en annex. 
 
SEGON.- Autoritzar a l’Alcalde per la seva signatura. 
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TERCER.- Notificar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
ANNEX 
 
 
PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE 
L’ADMINISTRACIÓ  DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL 
DEPARTAMENT  D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS, PER A LA  REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I 
INSERCIÓ ORGANITZATS EN  LA MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL 
TREBALL (PTT), PER A JOVES QUE  HAN FINALITZAT L’EDUCACIÓ 
OBLIGATORIA SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE  GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA   

Pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan Lluís  
Espinós Espinós, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 
de  Règim Especial, nomenat pel Decret 75/2018, de 07 de juny (DOGC núm. 7639, 
d’11  de juny de 2018), i actuant en virtut de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de 
juliol, de  delegació de competències de la persona titular del Departament 
d’Ensenyament  (DOGC núm. 5930, de 28 de juliol de 2011).   

Per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans l’Il·lustríssim senyor Oriol Lozano  
Rocabruna, alcalde de Palau-solità i Plegamans, fent ús de les facultats que li són  
reconegudes a l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de  
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.   

En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal  
suficient per formalitzar aquest acte i   

EXPOSEN   

1. Que en data 17 de desembre de 2019 es va signar el conveni de col·laboració  entre 
el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans per a  la 
realització de programes de formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al  
Treball (PTT).   

   
2. Que les parts han acordat modificar el conveni signat en el sentit d’actualitzar  

l’adreça on es fa la formació dels mòduls generals i dels mòduls professionals dels  
programes d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic i d’auxiliar de muntatges  
d’instal·lacions elèctriques d’aigua i gas objecte d’aquest conveni, a partir de l’1 de  
setembre de 2020.   

Amb aquesta finalitat, les parts acorden la formalització de la present addenda, de  
conformitat amb les següents   

CLÀUSULES   
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Primera   
L’objecte d’aquesta addenda és d’actualitzar l’adreça on es fa la formació dels 
mòduls  generals i dels mòduls professionals dels programes d’auxiliar de vendes, 
oficina i  atenció al públic i d’auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques d’aigua 
i gas  objecte d’aquest conveni, a partir de l’1 de setembre de 2020.  
 
 
 
Segona   
Modificar la clàusula cinquena del conveni de col·laboració, que quedarà redactada 
de  la manera següent:   

El Pla de Transició al Treball disposarà dels espais i equipaments següents:   

Per al desenvolupament dels mòduls de formació general del programa d’auxiliar de  
vendes, oficina i atenció al públic:   

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans facilitarà les aules i equipaments 
necessaris  ubicats en l’Escola Municipal d’Adults, Espai Lluís Ventura, carrer Dom 
Bosco, 33 de  Palau-solità i Plegamans, adients per desenvolupar les accions 
formatives objecte  d’aquest conveni. L’Ajuntament manifesta que les instal·lacions 
compleixen els  requisits per al seu ús com a espai docent.   

Per al desenvolupament dels mòduls de formació professional d’auxiliar de vendes,  
oficina i atenció al públic:   

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans facilitarà les aules i equipaments 
necessaris  ubicats en l’Escola Municipal d’Adults, Espai Lluís Ventura, carrer Dom 
Bosco, 33 de  Palau-solità i Plegamans, adients per desenvolupar les accions 
formatives objecte  d’aquest conveni. L’Ajuntament manifesta que les instal·lacions 
compleixen els  requisits per al seu ús com a espai docent.   

El Departament d’Educació facilitarà els serveis i aules disponibles a l’Institut Ramon  
Casas i Carbó, al carrer Lluís Companys, 2 de Palau-solità i Plegamans amb  
l'equipament estructural necessari per a l'execució del programa.   

Per al desenvolupament dels mòduls de formació general i dels mòduls de formació  
professional del programa d’auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques i 

d’aigua i  gas:   

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans facilitarà les aules i equipaments 
necessaris  ubicats en la Masia de Can Boada Vell, Ronda Boada Vell, s/n de Palau-
solità i  Plegamans, adients per desenvolupar les accions formatives objecte d’aquest 
conveni.  L’Ajuntament manifesta que les instal·lacions compleixen els requisits per 
al seu ús  com a espai docent.   

Perquè així consti, i com a prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda.  
 
 
 
El director general de Formació Professional   L’alcalde de l’Ajuntament de   

i Ensenyaments de Règim Especial    Palau-solità i Plegamans2 
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PRP2021/108 Atès el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans i ALCALDIA - AJUNTAMENT DE SANTA 
PERPETUA DE MOGODA. 
 
Atesa la proposta adreçada per part de la regidoria de serveis socials. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 
de juliol de 2019. 
 
Per unanimitat de cinc que la integren, s’acordà: 
 
PRIMER.- Aprovar l’addenda del conveni que es transcriu en annex. 
 
SEGON.- Autoritzar a l’Alcaldessa per la seva signatura. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a ALCALDIA - AJUNTAMENT DE SANTA 
PERPETUA DE MOGODA 
 
 
ANNEX 
 
 
ADDENDA ECONÒMICA AMB REF. (CN3201900046)  DE L’ANY 2020 AL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE SANTA 
PERPÈTUA DE MOGODA I DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS PER A LA 
CONTINUÏTAT DE LES LÍNIES DE TRANSPORT ADAPTAT DELS 
CENTRES OCUPACIONALS I ESPECIALS DE SABADELL- CERDANYOLA 
DEL VALLÈS- MOLLET DEL VALLÈS I LA ROCA DEL VALLÈS. 
 

A Santa Perpètua de Mogoda, a la data de la signatura electrònica 
 

REUNITS 
 

D’una banda, el Sr. Pere Garcia Gómez , tinent d’Alcaldia de l’Àrea de 
Ciutadania i atenció a les persones de l’Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda. 
 
I de l’altra, la Sra. Patricia Isabel Freire Núñez, regidora de l’ Àrea d’Acció 
social de l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans. 
 

ACTUEN 
 

El primer en la seva condició de president de l’Àrea de Ciutadania i atenció a 
les persones , i fent ús de les facultats delegades per mitjans dels Decrets 
d’Alcaldia núm.2019/1384 de 26 de juny de 2019 i núm. 2019/1398 de 27 de 
juny de 2019. 
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La segona, en la seva condició de regidora de l’ Àrea d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans i fent ús de les facultats que li atorga 
l’article 53.1.) g) del Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, en virtut de la resolució de 
l’alcaldia de data 19 de juny de 2019. 
 
Ambdues assistides pels respectius Secretaris/Secretàries de la seva 
Corporació, Sr. Francesc Consuegra Giner i Sra. Mª Assumpció Rodríguez 
Marín. 
 

EXPOSEN 
 

I.- ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 
 
En data 18/10/2016, es va aprovar per la Junta de Govern Local, el conveni 
entre l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i l’Ajuntament de Palau-
Solità i Plegamans amb l’objecte de finançar conjuntament el servei transport 
adaptat per a persones amb diversitat funcional que assisteixen als Centres 
Ocupacionals i el Centres especials de treball de les poblacions de Sabadell, 
Cerdanyola, Mollet del Vallès i de la Roca del Vallès, amb una aportació 
proporcional en funció del volum de persones usuàries derivades per cada un 
dels ens locals, segons la previsió a l’inici de cada curs,  
mitjançant una addenda amb nota de càrrec de l’Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda. 
 
II.- PACTES 
 
Primer.- És objecte d’aquesta addenda la determinació de l’aportació 
econòmica per part de l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans pel 
finançament del servei de transport adaptat regulat en l’esmenta conveni. 
L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ha contractat el Servei de 
Transport Adaptat Municipal que cobrirà el trasllat de persones usuàries als 
Centres Ocupacionals i Centres Especials de Treball que es va adjudicar a 
l’empresa Gibert Bus, SL, per un import de 79.475,00 euros anuals estant 
exempts de quota d’IVA. En data 10 de novembre de 2020 s’ha signat un nou 
contracte, resultant adjudicatària la mateixa empresa, per un import de 
179.000 euros per dos anys (89.950 euros anual).  
 
La vigència del contracte és per un termini de dos anys, amb la possibilitat 
d’establir una pròrroga de dos anys, prèvia conformitat expressa de les parts. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans participarà de la despesa 
de l’esmentat servei. El càlcul de participació dels dos Ajuntaments es farà 
dividint el cost total del servei entre el nombre d’usuaris adjudicant a cada 
municipi la part que li correspongui per nombre de persones usuàries, essent 
segons els punts 4.1 i 4.2 i donat l’import total d’adjudicació de 79.475,00 
euros (aquest servei està exclòs d’IVA), excepte a partir de l’11 de novembre 
de 2020 en que entrarà en vigor el nou contracte per un import total 
d’adjudicació de 89.950 euros (exclòs d’IVA) i per entre 8 i 20 persones de 
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Santa Perpètua de Mogoda (segons els mesos de l’any) i entre 3 i 9 persones 
usuàries del municipi de Palau-Solità i Plegamans: 
 
 

Palau-Solità i 
Plegamans 

Import mensual 
transport Núm. usuaris Preu/usuari Total 

GENER 
                                    

267,59 €  8          267,59 €       2.140,74 €  

FEBRER 
                                    

267,59 €  8          267,59 €       2.140,74 €  

MARÇ 
                                    

107,04 €  8          107,04 €           856,30 €  

ABRIL   0                   -   €                    -   €  

MAIG   0                   -   €                    -   €  

JUNY   0                   -   €                    -   €  

JULIOL 
                                    

656,82 €  3          656,82 €       1.970,45 €  

AGOST   0                   -   €                    -   €  

SETEMBRE 
                                    

277,88 €  7          277,88 €       1.945,19 €  

OCTUBRE 
                                    

267,59 €  8          267,59 €       2.140,74 €  

NOVEMBRE 
                                    

292,05 €  8          281,84 €       2.254,76 €  

DESEMBRE 
                                    

281,97 €  9          281,97 €       2.537,77 €  

Total a pagar 
exercici 2020   

 
     15.986,70 €  

 

 
Tercer.- L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda es compromet a 
mantenir el Servei de Transport Adaptat Municipal per 2 anys, a comptar des 
de l’endemà de la signatura de la seva formalització, és a dir fins l’11 de 
novembre de 2022, amb la possibilitat de prorrogar per 2 anys més, prèvia 
conformitat expressa de les dues parts, de conformitat amb la clàusula 1.5) del 
Plec de clàusules administratives particulars. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans es compromet a fer els 
pagaments de les bestretes anuals que presenti mitjançant nota de càrrec de 
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda en relació als imports meritats en 
la presentació de la nota de càrrec. 
 
Cinquè.-  Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i 
estén els seus efectes fins al 31/12/2020. 
 
I, convenint, a ambdues parts la formalització d’aquesta addenda al conveni la 
signen en senyal de conformitat de la qual cosa el secretari sotasignat dona 
fe. 
I perquè així consti signen aquest conveni en exemplar duplicat, en el 
lloc i data indicades. 
 
Santa Perpètua de Mogoda, 
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Per l’Ajuntament, 
 
 
 
  
  
   
  

  Pel Secretari, 
     
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 

 
PRP2021/121 Atesa la proposta per la Regidoria de Salut Pública de 
formalització d’un conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans i CONSELL COL·LEGIS VETERINARIS 
CATALUNYA. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 
de juliol de 2019. 
 
Atès l’establert per l’article 125.2 a) del ROAS aprovat pel Decret 179/95 
 
Per unanimitat de cinc que la integren, s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Aprovar l’addenda del conveni que es transcriu en annex. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 1028,5€, en concepte d’aportació al conveni, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2021-30405-31120-48911 
 
TERCER.- Autoritzar a l’Alcalde per la seva signatura. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a CONSELL COL·LEGIS VETERINARIS 
CATALUNYA. 
 
ANNEX 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAU-
SOLITÀ I PLEGAMANS EL COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE 

CRIPTOLIB_CF_Signa

nt1 
CRIPTOLIB_CF_Signant2 

CRIPTOLIB_CF_Signant3 

CRIPTOLIB_CF_SignantX 
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BARCELONA I EL CONSELL DE COL·LEGIS DE VETERINARIS DE 
CATALUNYA EN MATÈRIA DE GESTIÓ DEL CENS MUNICIPAL 
D’ANIMALS DE COMPANYIA  
 
Barcelona, ___ de ________ de 2021 

 
 

REUNITS 

 
D’una banda, el senyor Oriol Lozano Rocabruna, en nom i representació de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans (d’ara endavant, l’Ajuntament), 
amb domicili en Palau-solità i Plegamans, Plaça de la Vila, 1, amb CIF: 
P0815500D, en qualitat d’Alcalde segons nomenament de  15 de juny de 
2019, i en exercici de les atribucions que li confereix la legislació vigent.   
 
D’un altra, el/la senyor Ricard Parés i Casanova, en nom i representació del 
Il·lustre Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (d’ara endavant, el 
Col·legi), amb domicili en Barcelona, Av. República Argentina, 21-25, amb 
CIF: Q0871001D, en qualitat de vicepresident de la corporació, i en exercici de 
les funcions atribuïdes en virtut del l’article 24 dels seus Estatuts i del Consell 
de Col·legis Veterinaris de Catalunya (d’ara endavant, el Consell), amb 
domicili en Barcelona, C/ Ferran Puig, nº 15, amb CIF Q-5856091C, en 
qualitat de president de la corporació, i en exercici de les funcions atribuïdes 
en virtut del l’article 23 dels seus Estatuts. 
 

 
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal necessària per contractar i 
obligar-se en aquest acte, i de forma lliure i voluntària,  
 

EXPOSEN 

 
I. L’article 15 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de protecció dels animals, estableix l’obligatorietat 
d’identificar els animals de companyia, i en concret, els gossos, els gats i les 
fures, constituint un requisit previ i obligatori per a la realització de qualsevol 
transacció d’aquests animals. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 4 del Decret 328/1998, pel qual es 
regula la identificació i el Registre general d’animals de companyia, el 
marcatge dels animals de companyia ha de ser realitzat en condicions 
d’asèpsia per personal qualificat que pertanyi a una entitat reconeguda per la 
Generalitat de Catalunya. En aquests moments, el personal qualificat per a 
identificar animals de companyia són els veterinaris col·legiats en exercici, 
reconeguts per la Generalitat de Catalunya. 
 
II. D’acord amb l’article 14 de l’esmentat Decret legislatiu 2/2008, els 
ajuntaments han de portar un cens municipal d’animals de companyia en el 
qual s’han d’inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixin de manera 
habitual al municipi, i en el qual han de constar les dades d’identificació de 
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l’animal, les dades de la persona posseïdora o propietària i les altres dades 
que s’estableixin per reglament. 
 
Aquest mateix precepte crea el Registre general d’animals de companyia, que 
és gestionat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural (d’ara endavant, DAAM), com a registre únic, constituït pel 
conjunt de dades d’identificació dels censos municipals d’animals de 
companyia que han de portar els ajuntaments.  
 
III. D’acord amb els seus Estatuts, el Consell i el Col·legi son dues 
corporacions de dret públic d’interès professional, amb plena capacitat i 
personalitat jurídica pròpia, i tenen com a funció i finalitat, entre d’altres, la de 
col·laborar amb els poders públics en l’aplicació i el desenvolupament de les 
disposicions que es dictin en el seu àmbit. Per la seva part, el Consell integra i 
agrupa els quatre col·legis oficials de veterinaris de Catalunya.  
 
IV. El Consell va crear l’any 1987, com un servei als clients dels seus 
col·legiats, l’Arxiu d’identificació d’animals de companyia (d’ara endavant, 
l’AIAC), que és una base de dades informatitzada, de naturalesa privada, on 
es recullen les dades de les identificacions que practiquen els veterinaris 
col·legiats, amb la finalitat de recuperar els animals extraviats  i evitar 
l’abandonament dels animals de companyia, i alhora un servei d’atenció 
ciutadana de localització dels animals de companyia perduts, robats o 
extraviats. 
 
L’AIAC es també un arxiu sanitari on els veterinaris fan constar les dades 
sanitaris més importants dels animals inscrits. Aquest arxiu es el pioner a tota 
Espanya (fa 30 anys que funciona) i en la actualitat es el més important de 
Catalunya, doncs hi figuren inscrits en ell més d’un milió d’animals. 
 
A més, el Consell es la única entitat reconeguda a Catalunya per la RED 
ESPAÑOLA DE IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES (REIAC) que agrupa totes 
les bases de dades d’animals de companyia a Espanya i també participa de la 
RED PETMAXX. 
 
Finalment, el Consell té acreditada la seva capacitat de gestionar els arxius i 
bases de dades relacionats amb els animals de companyia, havent col·laborat 
amb la Generalitat de Catalunya amb la gestió de l’ANICOM i d’altres arxius. 
 
V.- Com s’ha dit abans, l’Ajuntament està interessat en complir de la millor 
manera possible amb la seva obligació de l’article 14.2 del Decret legislatiu 
2/2008 de “portar un cens municipal d'animals de companyia en el qual s'han 
d'inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al 
municipi. Al cens, han de constar les dades d'identificació de l'animal, les 
dades de la persona posseïdora o propietària i les altres dades que 
s'estableixin per reglament”.  
 
VI. La base de la lluita contra l’abandonament és la identificació i el cens dels 
animals de companyia, eines que permeten fer un seguiment de l’animal de 
companyia i en cas de pèrdua o abandonament de l’animal, possibilita la 
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identificació del propietari del mateix, els afectes de recuperació de l’animal, o 
bé per iniciar un procediment sancionador contra el responsable de 
l’abandonament. 
 
VII. L’Ajuntament te interès en promoure l’establiment d’un sistema fiable i àgil 
de comunicació de dades amb el Consell i el Col·legi per la millor gestió del 
cens municipal d’animal de companyia, i d’aquesta forma poder donar 
compliment a la normativa reguladora de la identificació dels animals de 
companyia, doncs el Consell, juntament amb el Col·legi, representa als 
veterinaris col·legiats que intervenen en la identificació dels animals de 
companyia i mantenen un sistema de relació interna amb aquests que els 
permet disposar i centralitzar les dades de totes les identificacions d’animals 
de companyia que practiquen aquests a Catalunya. 
 
VIII. Amb aquest acord, l’Ajuntament vol incrementar progressivament el 
percentatge d’animals identificats i censats al municipi i mantenir les dades del 
cens municipal d’animals el més completes i actualitzades possible, ja que la 
base de la lluita contra l’abandonament és la identificació i el cens dels 
animals de companyia, eines que permeten fer un seguiment de l’animal de 
companyia i en cas de pèrdua o abandonament de l’animal, possibilita la 
identificació del propietari del mateix, els afectes de recuperació de l’animal, o 
bé per iniciar un procediment sancionador contra el responsable de 
l’abandonament  
 
L'article 86 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques estableix: “Les administracions 
públiques podran celebrar convenis amb persones tant de dret públic com 
privat sempre que no siguin contraris a l'ordenament jurídic i no facin 
referència a matèries que no siguin susceptibles de transacció i tinguin per 
objecte satisfer l'interès públic...”. 
  
IX. Pels motius anteriors, l’Ajuntament, el Consell i el Col·legi tenen interès 
comú en la consecució de les finalitats exposades, i formalitzen el present 
acord de col·laboració, que resta exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, segons preveu 
l'article 6.2, que estableix que queden exclosos del seu àmbit d'aplicació els 
convenis de col·laboració que celebri l'administració amb persones físiques o 
jurídiques subjectes a dret privat, sempre que el seu objecte no estigui 
comprés en el dels contractes regulats en aquesta llei, i que subjecten a les 
següents 

 
 

CLÀUSULES 

 
PRIMERA.- Objecte 

 
El present conveni té per objecte establir els termes i les condicions de la 
col·laboració entre l’Ajuntament, el Consell i el Col·legi per la millor i mes 
eficient gestió per part de l’Ajuntament del cens municipal d'animals de 
companyia.  
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Amb aquesta finalitat, el Consell facilitarà a l’Ajuntament les claus que li 
permetran accedir, a través de la pàgina web http://aiac.veterinaris.cat/cens, a 
la base de dades de cens d’animals de companyia de l’AIAC.  
 
A aquesta base de dades es registraran les dades d’identificació dels animals 
de companyia (gossos, gats i fures) que resideixen de manera habitual al 
municipi, i les dades de les persones posseïdores o propietàries d’aquests, 
segons l’establert a l’article 14.2 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals. 
 
SEGONA. Compromisos del Consell i del Col·legi 
 
El Consell, directament o mitjançant el Col·legi, es farà càrrec de recollir les 
comunicacions que, a partir de la data de signatura d’aquest conveni, facin els 
veterinaris dels animals de companyia que resideixen de manera habitual al 
municipi, les quals han de contenir totes les dades que es deriven de la 
identificació veterinària de l’animal i també les dades bàsiques de la persona 
propietària o posseïdora d’aquests animals. 
 
El Consell sistematitzarà i emmagatzemarà a l’AIAC les dades de les 
comunicacions dels veterinaris que rebi, directament d’aquests o mitjançant el 
Col·legi, i facilitarà a l’Ajuntament les claus d’accés (usuari i contrasenya) per 
que pugui accedir, via web, a aquesta base de dades de l’AIAC per consultar-
la. 
 
Un cop es validen com a correctes les credencials, l’Ajuntament podrà 
realitzar consultes a la base de dades del cens d’animals de companyia de 
l’AIAC. 
 
Les dades que s’introduiran seran, a més de les previstes a l’annex del Decret 
328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre 
general d’animals de companyia, les següents: 

 
1. Dades del propietari i/o posseïdor de l'animal: 
 

 Nom i cognoms. 

 DNI o passaport. 

 Domicili (Població, Codi Postal, Província, País). 
 
En cas de que actuï un representant del propietari i/o posseïdor: 
 

 Nom i cognoms del representant. 

 DNI o passaport del representant. 
 
2. Dades de l'animal: 
 

 Nom de l’animal. 
 Espècie i raça. 
 Sexe. 

http://aiac.veterinaris.cat/cens
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 Data de naixement. 
 Codi d'identificació (transponedor o microxip). 
 Domicili habitual de l'animal. 
 Dades del veterinari que intervé. 

 
El Consell s’obliga a tenir actualitzada l’esmentada base de dades amb la 
informació que pugui rebre dels propietaris o posseïdors dels animals de 
companyia, directament o a través dels veterinaris col·laboradors de l’AIAC. 
 
Així mateix el Consell s’obliga a que l’accés a l’esmentada base de dades de 
cens de l’AIAC es pugui realitzar “on-line” per part de l’Ajuntament en 
qualsevol moment i tots els dies de l’any, llevat els casos de força major o per 
altres causes que no siguin de la seva responsabilitat.    
 
TERCERA. Compromisos de l’Ajuntament i contribució econòmica.   
 
L’Ajuntament s’obliga a custodiar les claus d’accés a l’esmentada base de 
dades de cens de l’AIAC que li faciliti el Consell i a no cedir-les a terceres 
persones o entitats en cap cas. L’accés a aquesta base de dades es farà 
únicament per la persona responsable designada a l’efecte per l’Ajuntament. 
 
Per tal de tenir dret a l’esmentat accés a la base de dades de cens de l’AIAC 
l’Ajuntament abonarà al Consell, pel primer any de vigència d’aquest conveni, 
la quantitat de vuit-cents cinquanta euros (850,00 €), més IVA al tipus que 
sigui vigent a cada moment. Aquesta quantitat correspon a la quota anual 
establerta en funció de la població del municipi a data 01/01/2019, segons 
consulta feta a la pàgina web del propi Ajuntament, si disposa d'ella, o a la de 
la Diputació corresponent. A més, la quota inclourà el servei de consulta de 
microxips per la cerca de propietaris d’animals perduts o abandonats, de tots 
els animals inclosos a l’AIAC. 
 
En el cas de que a l’inici de cada nou període anual de vigència d’aquest 
conveni la població del municipi hagi sofert una variació, la quota anual 
d’accés passarà a ser la que correspongui segons l’escala següent (vigent per 
l’any actual i que s’actualitzarà automàticament en funció de les variacions de 
l’IPC): 
 
Municipis fins a 5.000 habitants:      575,00.- € 

Municipis de 5.001 a 25.000 habitants:     850,00.- € 

Municipis de 25.001 a 50.000 habitants:  1.125,00.- € 

Municipis de 50.001 a 500.000 habitants: 1.685,00.- € 

Municipis de més de 500.001 habitants:  2.795,00.- € 

 
 
Aquest primer pagament es farà efectiu amb venciment 30 dies de la data de 
la factura, i les successives quotes anuals amb el mateix venciment. 
 
Per a cada una de les anualitats de vigència o, al seu cas, de pròrroga 
d’aquest Conveni el preu de la quota anual fixa s’adaptarà automàticament en 
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funció de les variacions que experimenti l’IPC (Índex de Preus al Consum) des 
de gener de 2020, que són el mes i any que serviran de referència. 
 
 
QUARTA.  Comissió de Seguiment  
 
Per fer el seguiment i el control del objecte d’aquest conveni, es constituirà 
una Comissió mixta formada per dos representants de l’Ajuntament, un 
representant del Col·legi i un altre en nom del Consell.  
La Comissió es reunirà de forma ordinària com a mínim un cop a l’any i 
extraordinària quan ho requereixin la meitat dels seus membres. 
 
CINQUENA. Vigència 

 
Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una 
durada de 1 any, prorrogables a la seva finalització de forma tàcita per 
períodes anuals, excepte que qualsevol de les parts manifesti el contrari a 
l’altra per escrit amb una antelació mínima de 3 mesos a la data de finalització 
del termini inicial o de les seves pròrrogues. 
 
SISENA. Resolució del conveni  
 
El present conveni s’extingirà per alguna de les causes següents:  
 
a) El mutu acord de les parts que el subscriuen. 
b) Per voluntat de qualsevol de les parts amb un preavís mínim de tres mesos 

per escrit. 
c) La finalització del període inicialment pactat o de qualsevol de les seves 

prorrogues anuals. 
d) L’incompliment de qualsevol de les clàusules, i molt especialment en cas 

d’impagament pel Ajuntament al Consell de les factures al seu càrrec, 
prèvia denúncia motivada del conveni.  

 
SETENA. Resolució de conflictes 

 
Les qüestions litigioses que puguin derivar-se d’aquest conveni, atesa la seva 
naturalesa jurídic-administrativa, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa 
administrativa de la ciutat de Barcelona. 
 
 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per triplicat, i a un 
sol efecte, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament, 
 
 
 

 
Per l’Ajuntament, 
 
 
 

Pel Consell,  
 
 
 

Pel Col·legi, 
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Oriol Lozano Rocabruna 

Alcalde President 

 
 
 
Ricard Parés Casanova 

President CCVC 

 
 
 
Ricard Parés Casanova 

President COVB 
 

 

 
 

 

7. DECRETS D'ALCALDIA 
 

PRP2021/100 Es dóna compte de la resolució de l’alcaldia emesa en data 18 de 

gener de 2021 relativa a l’autorització sol·licitada per la Sra. LAURA VERIN RUIZ, per 
a la realització d’una mudança al C/ Pedra Llarga, 8,  el dia 25 de gener de 2021 i 
que tot seguit es transcriu: 

 
“Atesa la sol·licitud presentada per LAURA VERIN RUIZ en data 7 de gener de 2021 
amb núm. de registre 2021/188, demanant autorització per ocupar el C/ Pedra Llarga, 
8, el proper 25 de gener de 2021 per realitzar una mudança. 
 
Atès l’informe de l’enginyer tècnic municipal núm. 004/2021 que tot seguit es 
transcriu: 
 
“Informe núm. 004/2021, relatiu a la sol·licitud d’ocupació de la via pública per realizar 
una mudança al carrer de la Pedra Llarga, 8 de Palau-solità i Plegamans. 
 
Sol·licitud presentada per LAURA VERIN RUIZ mitjançant instància presentada en 
data 7 de gener de 2021, amb el registre general d’entrada núm. 188, demanant 
autorització  per ocupar la via pública per fer una mudança al carrer de la Pedra 
Llarga, 8 el dilluns 25 de gener de 2021. 
 
 
INFORMO 
 
1. Que aquesta corporació no observa desperfectes en el mobiliari urbà, ni en els 
paviments de la via, fent-se responsable de la conservació dels mateixos el 
sol·licitant, durant el termini d’ocupació de la via publica. 
 
2. Que el sol·licitant es farà responsable de la senyalització del perímetre de l’espai 
autoritzat (20 metres aproximadament), amb una antelació mínima de 72 hores, 
així com d’habilitar un itinerari alternatiu pels vianants, si fos necessari, mentre es 
desenvolupin les tasques de referència. 
 
3. Aquest tècnic considera procedent autoritzar l’ocupació de l’espai indicat sense 
perjudici que el sol·licitant de l’ocupació, com a responsable de la mudança, disposi 
de l’assegurança de responsabilitat civil necessària per cobrir els danys que pugui 
ocasionar a tercers i/o mobiliari urbà. 
 
4. Que els vehicles (camió de mudances i elevador) hauran de situar-se el més 
a prop possible de la vorera sense ocupar-la ni tallar el trànsit de la via. 
 
5. Que en cap cas es podrà fer ocupació de: 
 



Junta de Govern Local de data. 4 de febrer de 2021. Sessió de caràcter ordinari. 

 

- Voreres 
- Espai corresponent a l’accés de vehicles als habitatges adjacents 
- Limitar ni tallar el trànsit de la via 
 
 
 
6. L’ocupació està CONDICIONADA al pagament de la taxa d’ocupació de via 
pública, segons l’Ordenança Fiscal Núm. 25, i s’autoritza l’ús de plataforma de 
transport o similar, en les condicions de l’article 6 de la vigent Ordenança Municipal 
d’Ocupació d’Espais Públics per Obres. 
 
Taxa : Tarifa primera: Grues 
 
1. Per cada grua mòbil utilitzada en l’activitat de la construcció o anàleg, instal·lada a 
la via pública i que comporti restricció o tall del trànsit 
 

a) Per ocupació sense tall de trànsit per dia o fracció: 8,35€ 
 

1 dia x 8,35€/dia 
Total = 8,35€ 
 

Palau-solità i Plegamans, 
Enginyer Tècnic Municipal” 
 
 
Atesa la competència de l’Alcaldia en la matèria, conforme a l’establert a l’article 
53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003. 
 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Autoritzar a la Sra. LAURA VERIN RUIZ per ocupar el C/Pedra Llarga, 8, 
el proper 25 de gener de 2021 per realitzar una mudança. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa reguladora de l’Ocupació de la via pública 
amb grua mòbil utilitzada en l’activitat de la construcció o anàleg, instal·lada a la via 
pública i que comporti restricció o tall del trànsit per import de 8,35 €. 
 
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a la Sra. LAURA VERIN RUIZ i donar trasllat 
a l’Organisme de Gestió Tributària als efectes de la corresponent recaptació. 
 
QUART.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local.” 
 

 

 

PRP2020/1043 Es dóna compte de la Resolució d’Alcaldia de data 30 de juliol 
de 2020 que tot seguit es transcriu: 
 
“ Identificació de l'expedient 
Per unanimitat s’acordà: 
 
“ Identificació de l'expedient 
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Exp. 2020/7006   . Vista la sol·licitud presentada per ANTON NIETO CARLES 
en representació de CECILIA SALMERON DANIEL, de data 26/05/2020, 
registre d’entrada núm. 2020/6708 per les obres de construcció 
D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, a la finca situada al C/ MASIA, núm. 
12, del municipi de Palau-solità i Plegamans, expedient 2020/7006 
 

Relació de fets: 
 
El 26 de maig de 2020, el sol·licitant presenta llicència d’obres majors per 
construcció d’habitatge unifamiliar aïllat adjuntant documentació tècnica 
emesa per Carles Anton Nieto, arquitecte. 
 
Emesos els oportuns informes i vist l’informe núm. 119/20 de l’arquitecte 
municipal que tot seguit es transcriu: 
 

 
“ IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT   

 
Informe número 119/20, relatiu a la presentació de llicència d’obres majors per part del 
Sr. Carles Anton Nieto en representació del Sr. Daniel Cecilia Salmerón,, per les obres 
de construcció D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, a la finca situada al C/ MASIA, 
núm. 12, del municipi de Palau-solità i Plegamans, expedient 2020/4492, 

 
RELACIÓ DE FETS 

 
El 26 de maig de 2020, el sol·licitant presenta llicència d’obres majors per 
construcció d’habitatge unifamiliar aïllat adjuntant documentació tècnica emesa per 
Carles Anton Nieto, arquitecte. 

 
ORDENANCES D’APLICACIÓ 

 

 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 13 de desembre del 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 en data 26 de maig de 2020 s’aporta la següent documentació: 

- Projecte Bàsic. 
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- Assumeix Arquitecte. 
- Full Estadístic Generalitat. 

 
Que la finca objecte de llicència es troba en sòl urbà, PAU 05 – Serra de Can Riera, 
zona cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2 (clau 6d2). 

 
Els Serveis Tècnics Municipals en relació a l’obra de construcció D’HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT ubicada al C/ MASIA, núm. 12, presentada SI s’ajusta a les 
ordenances d’aplicació, si bé prèviament a l’inici de l’obra també caldrà aportar la 
següent documentació: 

- Certificat final d’obra d’enderroc. 
- D’acord amb la Disposició Transitòria Quarta: Llicències en sectors o polígons 

d’actuació pendents d’execució urbanística: Caldrà que es realitzin les obres 
provisionals i els elements provisionals d’urbanització d’acord amb les 
indicacions dels Serveis Tècnics Municipals, els quals (obres i elements) no 
podran ser indemnitzats en executar el projecte d’urbanització. Per tal de 
garantir la condició de solar els elements i les obres d’urbanització a executar 
hauran de ser en resum les següents: 

o Ajust de la tanca del C/ Masia a l’alineació del Projecte de 
Reparcel·lació recollida en el POUM i executar les obres de vorera 
provisional d’acord amb les indicacions dels serveis tècnics 
municipals. Caldrà aportar plànol d’urbanització de la vorera. 

- Manca aportar plànol d’alçat de les tanques. 
- Projecte Executiu signat i visat. 
- Declaració d’autopromoció o tramitació d’assegurança decenal en compliment 

de l’article 19.1 c de la Llei d’Ordenació de l’Edificació.  
- Assumeix Arquitecte tècnic, Programa de Control i Coordinació de seguretat 

i salut. 
- Còpia de l’Impost sobre activitats econòmiques del constructor (IAE) 
- Document d’innecessarietat d’ocupació de la via pública per l’organització de 

l’obra. 
                          

Caldrà garantir les mesures aprovades i recomanacions de l’Organització Mundial de la 
Salut, les autoritats sanitàries estatals i l’Agència de Salut Pública de Catalunya en 
relació amb el coronavirus. 
 
El pressupost d’acord amb el projecte presentat és de 283.918,00€, que es procedeix 
a la liquidació provisional calculada d’acord amb el projecte, que 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: 266,75€. 
 

 

 

 

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. 
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S’informa per posar en el seu coneixement i als efectes que es consideri oportú, a 
Palau-solità i Plegamans, els Serveis Tècnics Municipal, a data de la signatura 
electrònica.” 

 
Fonaments de dret: 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP número 022019011762 de data 
2 de juliol de 2019. 
 
Atesa l’avocació establerta per l’article 116 del ROFRJEL i la necessitat de fer-
ne ús d’aquesta per la urgència en que es fa necessari procedir a resoldre la 
sol·licitud de llicència per les obres de construcció D’HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT, a la finca situada al C/ MASIA, núm. 12, del municipi 
de Palau-solità i Plegamans, expedient 2020/7006, amb anterioritat a la 
celebració de la propera sessió ordinària de la Junta de Govern Local. 
 
Per tant, resolc: 
 
PRIMER.- Concedir a CECILIA SALMERON DANIEL, llicència d’obres majors 
per les obres de construcció D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, a la finca 
situada al C/ MASIA, núm. 12, del municipi de Palau-solità i Plegamans, 
expedient 2020/7006, amb subjecció a les condicions esmentades a 
l’informe tècnic. 
 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les obligacions tributàries que es detallen a 
continuació: 
 
- Taxa de llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme (art. 6è, 1A) per import de 3.539,61€. 
 
TERCER.- . Donar compte dels acords anteriors a la Intervenció municipal i a 
l'Organisme de Gestió Tributària, als efectes de la gestió i recaptació de 
l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i de la recaptació de la 
taxa per llicències urbanístiques d'acord amb el detall següent: 
 
 
Liquidació Provisional Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres :  
Pressupost  283.918,00*4% = 11.356,72€.  
 
Taxa per Llicències Urbanístiques = 3.539,61€. 
 
(Aquestes liquidacions es notificaran a l’interessat oportunament per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona) 
 
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 266,75€ per l’excavació. 
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CINQUÈ.- Caldrà constituir la garantia de reposició d’elements urbanístics en 
les construccions, instal·lacions i obres per import de 2.000,00€. 
 
SISÈ.- Indicar a l'interessat que serà necessari que una vegada finalitzada les 
obres, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent de la seva 
finalització, haurà de presentar una declaració del cost real i efectiu de les 
obres, així com els documents que consideri oportuns als efectes d'acreditar 
el cost esmentat, d'acord amb l'article 9.7 de l'ordenança fiscal n.4. 
 
SETÈ.- Donar compte d’ aquesta resolució a la propera Junta de Govern 
Local.” 
 
 
 
PRP2021/123 Donar compte de la resolució núm. 2021/182 de data 1 de 
febrer de 202, respecte de la sol·licitud de instal·lació de grua torre (grua 1) a 
la finca ubicada a l’Av. de l’Ebre, 19-21 i c/ Camí Reial, 31 
 
“Vista la instància presentada per HERVAS DE DIEGO, JESUS en 
representació de ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L., de data 15 
de gener de 2021, núm. d’entrada 2021/725, referent a la sol·licitud de 
llicència per Instal·lació grua torre 1 (IT46-2F) a l’Av. de l'Ebre, 19-21 i Camí 
Reial, 31. 
 
Vist l’informe emès per part de dels Serveis Tècnics Municipals que tot seguit 
es transcriu: 
 
“GR-01/2021 
Identificació de l’expedient 
Informe referent a la sol·licitud de llicència per la instal·lació d’una grua torre 
desmuntable. 
 
Fets 

1. El 15 de gener de 2021 RE 2021/725, l’empresa ROIG CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS S.L., va presentar la sol·licitud de llicència per la instal·lació 
d’una grua torre per la construcció   l'Av. de l'Ebre, 19 21 i Camí Reial, 31, 
d’aquest municipi de Palau-solità i Plegamans 

 
INFORMO : 

Que les  característiques de la grua a instal·lar son les següents: 
 

Marca Irmaos Tavares 

Model IT46-2F 

Núm. de fabricació 19068 

Grup  Classe II 

Alçada sota ganxo 30 m 

Longitud ploma 42 m 

Longitud contraploma 7,5 m 

 
Que el tècnic que sotasigna, una cop comprovada la documentació aportada 
considera que no hi ha inconvenient en autoritzar la instal·lació de l’esmentada 
grua torre desmuntable ubicada en l’emplaçament descrit.  
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En relació a les revisions de manteniment: 

- Cal un contracte obligatori amb una empresa de manteniment autoritzada 
(generalment és la mateixa empresa propietària de la grua torre). 

- Les revisions de manteniment s’han de fer, com a màxim, cada quatre 
mesos. 
 
 
 
 

- Les revisions de manteniment s’han d’anotar en un llibre registre que 
l’usuari ha de conservar a disposició de l’Administració. 

- Les revisions s’han de fer d’acord amb un protocol específic establert en 
una norma UNE. 
 

La grua haurà de ser utilitzada per un professional que disposi del carnet 
d’operador de grua torre, prèvia superació d’un examen de coneixements i proves 
psicofísiques. 
 
A efectes de poder realitzar el càlcul de la taxa corresponent, caldrà que el titular 
aporti instància en la que indiqui quin serà el període en el que la grua torre 
romandrà instal·lada. 
 
Que un cop instal·lada la grua i abans de la seva utilització caldrà presentar: 
 

- Caldrà aportar per part del titular copia de la pòlissa de l’assegurança de 
responsabilitat civil vigent per dates en les que estigui instal·lada la grua 
torre. 

- Copia de l’acta favorable de la inspecció de la grua muntada realitzada per 
l’OC. 

- Butlletí de la instal·lació de baixa tensió signat per un instal·lador autoritzat 
 
Que abans de la concessió de la llicència s'haurà de fer el pagament de la taxa 
corresponent a la instal·lació de la grua sol·licitada, segons l’article 6.2 de 
l’ordenança fiscal núm. 25 “TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US 
PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, 
TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS 
ANÀLOGUES”, corresponent a l’any 2021, essent aquesta la següent segons:  
 
• Taxa per cada mes o fracció d’ocupació de la via pública amb la volada del braç 
de la grua:  

 
49,22€/mes  x 1 grua x 12mesos = 590,64€ “ 

 

 
Atès l’establert per l’article 6.2 de l’ordenança fiscal núm. 25  de la taxa per 
l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, 
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP número 022019011762 de data 
2 de juliol de 2019. 
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Es resol: 
 
PRIMER.- Autoritzar a ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L. a la 

instal·lació d’una grua torre (grua 1) (IT46-2F) a la finca situada a l’Av. de 

l'Ebre, 19-21 i Camí Reial, 31 amb les consideracions assenyalades pel tècnic 

al seu informe. 

Que un cop instal·lada la grua i abans de la seva utilització caldrà presentar: 
 
- Caldrà aportar per part del titular copia de la pòlissa de 

l’assegurança de responsabilitat civil vigent per dates en les que estigui 
instal·lada la grua torre. 

- Copia de l’acta favorable de la inspecció de la grua muntada 
realitzada per l’OC. 

- Butlletí de la instal·lació de baixa tensió signat per un instal·lador 
autoritzat 

 

Aquesta autorització és sense perjudici, ja que caldrà donar compliment 
a les condicions per a l’inici de les obres posades de manifest per part 
de Serveis Tècnics a l’expedient d’obres 2018/583. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les obligacions tributàries que es detallen a 
continuació: 
 
- Taxa per l’Ocupació de la via pública conforme a l’establert a l’article 6.2 de 

l’ordenança fiscal núm. 25, per import de 590,64 €. 
 

(Aquesta liquidació es notificarà a l’interessat oportunament per l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ) 
 
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern 
Local. 
 
QUART.- Notificar la present resolució a HERVAS DE DIEGO JESUS en 
representació de ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L. i al 
Organisme de Gestió Tributària.” 
 
 

 
PRP2021/124 
 
Donar compte de la resolució d’alcaldia núm. 2021/125 de data 22 de gener de 2021, 
respecte de la sol·licitud per la instal·lació d’una grua torre (grua 2) a la finca ubicada a 
l’Av. de l’Ebre, 19-21 i c/ Camí Reial, 31 

 
“Vista la instància presentada per Jesús Hervas de Diego en representació de Roig 
Construcciones y Servicios, SL, de data 15 de gener de 2021, núm. d’entrada 
2021/727, referent a la sol·licitud de llicència per la instal·lació d’una grua torre 
desmuntable (grua 2) per a la construcció de  a l’Av. de l’Ebre, 19-21 i c/ Camí Reial, 
31. 
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Vist l’informe emès per part de dels Serveis Tècnics Municipals que tot seguit es 
transcriu: 
 
“GR-02/2021 

Identificació de l’expedient 

Informe referent a la sol·licitud de llicència per la instal·lació d’una grua torre 

desmuntable. 

Fets 

1. El 15 de gener de 2021 RE 2021/727, l’empresa ROIG CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS S.L., va presentar la sol·licitud de llicència per la instal·lació 
d’una grua torre (grua 2) per la construcció   l'Av. de l'Ebre, 19 21 i Camí 
Reial, 31, d’aquest municipi de Palau-solità i Plegamans 

 

INFORMO : 

Que les  característiques de la grua a instal·lar son les següents: 

 

Marca Irmaos Tavares 

Model IT40-2F 

Núm. de fabricació 14043 

Grup  Classe II 

Alçada sota ganxo 24 m 

Longitud ploma 40 m 

Longitud contraploma 7,5 m 

 

Que el tècnic que sotasigna, una cop comprovada la documentació aportada 

considera que no hi ha inconvenient en autoritzar la instal·lació de l’esmentada 

grua torre desmuntable ubicada en l’emplaçament descrit.  

 

En relació a les revisions de manteniment: 

- Cal un contracte obligatori amb una empresa de manteniment autoritzada 
(generalment és la mateixa empresa propietària de la grua torre). 

 
 

- Les revisions de manteniment s’han de fer, com a màxim, cada quatre 
mesos. 

- Les revisions de manteniment s’han d’anotar en un llibre registre que 
l’usuari ha de conservar a disposició de l’Administració. 

- Les revisions s’han de fer d’acord amb un protocol específic establert en 
una norma UNE. 

 



Junta de Govern Local de data. 4 de febrer de 2021. Sessió de caràcter ordinari. 

 

La grua haurà de ser utilitzada per un professional que disposi del carnet 

d’operador de grua torre, prèvia superació d’un examen de coneixements i proves 

psicofísiques. 

 

A efectes de poder realitzar el càlcul de la taxa corresponent, caldrà que el titular 

aporti instància en la que indiqui quin serà el període en el que la grua torre 

romandrà instal·lada. 

 

Que un cop instal·lada la grua i abans de la seva utilització caldrà presentar: 

- Copia de l’acta favorable de la inspecció de la grua muntada realitzada per 
l’OC. 

- Butlletí de la instal·lació de baixa tensió signat per un instal·lador autoritzat 
 

Que abans de la concessió de la llicència s'haurà de fer el pagament de la taxa 

corresponent a la instal·lació de la grua sol·licitada, segons l’article 6.2 de 

l’ordenança fiscal núm. 25 “TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US 

PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, 

TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS 

ANÀLOGUES”, corresponent a l’any 2021, essent aquesta la següent segons:  

 

• Taxa per cada mes o fracció d’ocupació de la via pública amb la volada del braç 

de la grua:  

 

49,22€/mes  x 1 grua x 12mesos = 590,64€  

 

Palau-solità i Plegamans, a data de la signatura electrònica.” 

 
Atès l’establert per l’article 6.2 de l’ordenança fiscal núm. 25  de la taxa per l’ocupació 
de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 
puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en data 19 de 
juny de 2019 i publicada en el BOP número 022019011762 de data 2 de juliol de 
2019. 
 
 
Es resol: 
 
 
PRIMER.- Autoritzar a Roig Construcciones y Servicios, SL a la instal·lació d’una 

grua torre (grua 2) a la finca situada a l’Av. de l’Ebre, 19-21 i c/ Camí Reial, 11, amb 

les consideracions assenyalades pel tècnic al seu informe. 
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Un cop instal·lada la grua i abans de la seva utilització caldrà presentar: 

- Copia de l’acta favorable de la inspecció de la grua muntada realitzada per 
l’OC. 

- Butlletí de la instal·lació de baixa tensió signat per un instal·lador autoritzat 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les obligacions tributàries que es detallen a 
continuació: 
 
- Taxa per l’Ocupació de la via pública conforme a l’establert a l’article 6.2 de 

l’ordenança fiscal núm. 25, per import de 590,64 €. 
 

(Aquesta liquidació es notificarà a l’interessat oportunament per l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ) 
 
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local. 
 
QUART.- Notificar la present resolució a Jesús Hervas de Diego en representació de 
Roig Construcciones y Servicios, SL i al Organisme de Gestió Tributària.” 

 

 

8. PROPOSTES D’URGÈNCIA 
 
PRP2021/149 Acord d’adquisició de maquinària tècnica a través de l’Acord 

marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de 

serveis de manteniment (Exp. 2018.04).  

 

1.- L’Ajuntament  de Palau-solità i Plegamans, en data en data 26 de juliol de 2007, 

va aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens 

locals de Catalunya que l’ACM conjuntament amb el Consorci Català pel 

desenvolupament Local, té constituït. 

 

2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 

l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent 

procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules 

administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de 

Presidència del CCDL de data 4 de desembre de 2019 i publicats al perfil de 

contractant de l’entitat, l’esmentada Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió 

de data 23 de juliol de 2020, va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament 

de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya, d’acord amb el detall de les empreses 

que han resultat adjudicatàries en l’Acord marc i que, seguidament, es relacionen: 

1. AEBI SCHMIDT IBERICA SA – Lot 1. 
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2. DULECENTRE SA – Lot 2. 

3. KRÜGER TECHNOLOGY SL – Lots 5, 6, 7 i 33. 

4. GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA – Lot 8. 

5. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL – Lots 10, 15, 17, 19 i 22. 

6. RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA – Lot 11. 

7. ROMACAR ABS SL – Lot 13.  

8. BILBOTRUCK, SL – Lot 20. 

9. CLEM ECOLOGIC SL – Lots 21, 24 i 27. 

10. JMV SATYMAN SL – Lots 23, 25, 26 i 28. 

11. DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, SA – Lots 29, 30, 31, 34, 
35, 37, 39, 40, 41 i 42. 

12. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA – Lots 44, 47,i 48. 

13. ALD AUTOMOTIVE SAU – Lots 50, 51, 52, 53, 54, 55 i 57. 

14. CRONORENT SL – Lots 56, 58, 60 i 62. 

15. TRANSTEL SA – Lot 61. 
 

 
3.- En data 7 de setembre de 2020, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents 
entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de 
l’Acord marc de mobilitat sostenible, licitat per part del CCDL. 
 

4.- Actualment l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans té arrendada una furgoneta 

pels serveis de la brigada d’obres. Aquest  contracte de lloguer ha finalitzar i es fa 

necessari realitzar l’adquisició d’un nou vehicle. Que la necessitat actual de la brigada 

és la d’un petit camió amb grua i bolquet que substitueixi a la furgoneta. 

 

Vist l’informe de fiscalització de la Intervenció núm 8/2021, en conseqüència i de 

conformitat amb l’establert als articles 109 i 110 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 

14 de 

novembre, del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la 

LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 

 

Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 

règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  

 

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
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Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 

administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 

documents contractuals. 

 

L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.4 de la Directiva 

2014/24 UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 

contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 

221.4 de la LCSP. 

 

L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es 

regeixen per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com 

per la resta de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de 

contractació dels ens locals. 

 

D’acord amb el que preveuen els articles 53 i ss. 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 resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que 
regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals. 
 

Vist l’establert per la disposició transitòria Primera de la llei 9/2017 LCSP. 
 
Vista la competència de l’alcaldia en la matèria conforme a l’establert a la disposició 
adicional segona del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprovà el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en data 19 de 
juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 de juliol de 2019. 
 

Per unanimitat s’acordà: 
 
Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Palau-solità i Plegamans a l’Acord marc 

de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de 

manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.04) 

 

Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària ALD Automotive, S.A.U.,  

dels bens i/o serveis següents: 

 

Tipus de 

vehicle 
Marca i Model 

Unitats 

de 

vehicles 

Preu/mensual  

sense iva (€) 

Preu/mensual  

iva inclòs (€) 

Preu/any 

iva inclòs 

(€) 

Camió  

amb grua i 

bolquet  

ISUZU N-

SERIES L35 

Sèrie Blue 

xassís cabina 

1 1.301,81€ 1.575,19€ 18.902,28€  

 

Tercer.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 75.609,12 € 

que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'ans 2021, 2022, 2023, 2024 i 
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2025, a càrrec de l'aplicació pressupostària 30330 15000 20400 repartit de la següent 

manera: 

 

- Pressupost any 2021 10 mesos de l’1 de març al 31 de desembre:              

15.751,90€ 

- Pressupost any 2022 12 mesos de l’1 de gener al 31 de desembre:             

18.902,28€ 

- Pressupost any 2022 12 mesos de l’1 de gener al 31 de desembre:             

18.902,28€ 

- Pressupost any 2024 12 mesos de l’1 de gener al 31 de desembre:             

18.902,28€ 

- Pressupost any 2025 2 mesos de l’1 de gener al 28 de febrer:                        

3.150,38€ 

 

 

Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària ALD Automotive, 

S.A.U., al  CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’ACM 

(preferentment per e-notum al NIF G66436064 i correu electrònic 

centraldecompres@acm.cat ) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-

li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 

 

 

 

 

PRP2021/133 
 
 
Identificació de l’expedient 
 
Adjudicació expedient de contractació del “Servei de manteniment, desbrossada i 
neteja de les zones verdes, espais oberts, equipaments, zones industrials i solars de 
propietat municipal del municipi de Palau-solità i Plegamans, determinats en annex I 
al Plec de Prescripcions Tècniques, exp. 2020/22-8353”. 
 
Relació de fets 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2020, s’aprovà 
l’expedient de contractació 2020/22-8353 així com els Plecs de Clàusules 
Administratives Particulars i Plecs de Prescripcions Tècniques, de tramitació ordinària 
relatius a la contractació del “Servei de manteniment, desbrossada i neteja de les 
zones verdes, espais oberts, equipaments, zones industrials i solars de propietat 
municipal del municipi de Palau-solità i Plegamans, determinats en annex I al Plec de 
Prescripcions Tècniques, exp. 2020/22-8353”, amb un preu màxim previst de 
141.664,74€ (IVA exclòs), més el 21% d’IVA que ascendeix a 29.749,60€, amb un 
preu màxim de licitació de 171.414,34€ (IVA inclòs) amb càrrec a la partida 
pressupostària 2020 30401 17230 22709. 
 
 
Vistes les propostes presentades durant el procediment de contractació pels 
licitadors:  

mailto:centraldecompres@acm.cat
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Atès que la Mesa de Contractació en data 23 de novembre de 2020 (document que 
s’adjunta en annex), es va procedir a donar compte de l’informe tècnic emès amb la 
valoració de propostes presentades (criteris establerts a la clàusula 1.11. apartat B) 
judici de valor) així com es va procedir a l’obertura del sobre C (criteris avaluables de 
forma automàtica clàusula 1.11 apartat A). 
 
Un cop comprovats els documents corresponents a l’annex 3 (proposta econòmica), 
es constata que el licitador ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS, SL, ofereix una 
baixa del preu de licitació de l’ordre del 33%. 
 
Atès l’establert a la clàusula 1.17 del PCAP en relació a les ofertes anormalment 
baixes: 
“1.17) Ofertes anormalment baixes 
 
Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment baixa, es 
consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada, 
d’acord amb els paràmetres objectius pels criteris establerts a la clàusula 1.11: 

 
- Si concorre un licitador, sigui inferior al 25% del pressupost base de licitació. 
- Si concorren dos licitadors, l’oferta que sigui inferior  en més del 20% a l’altre oferta. 
- Si concorren tres licitadors, quan determinada o determinades ofertes siguin inferiors al 10% 
de la mitja aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de la mitja aritmètica ho és de totes 
les proposicions presentades, excepte la superior al 10% de la mitja, la qual  restarà exclosa a 
efectes del càlcul de la mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa 
superior al 25%. 
- Si concorren quatre o més licitadors, quan determinada o determinades ofertes són inferiors 
al 10% de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.  
No obstant si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 
10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les ofertes que no 
es trobin en el supòsit indicat. En tot cas si el número de les restants ofertes es inferior a tres, 
la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.” 
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Atès que l’article 149.4 de la Llei 9/2017 LCSP, estableix que en els supòsits d’ofertes 
incurses en presumpció d’anormalitat, la mesa de contractació ha de requerir al 
licitador que les hagi presentat i donar-li un termini suficient perquè justifiqui i 
desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o 
qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta, 
mitjançant la presentació d’aquella informació i els documents que siguin pertinents a 
aquests efectes. 
 
Atès que en data 1 de desembre de 2020, es va requerir a l’empresa ESTUDIOS Y 
CONTRATAS SILVICOLAS, SL, la justificació de l’oferta anormalment baixa.  
 
Atès que en data 10 de desembre de 2020, ESTUDIOS Y CONTRATAS 
SILVICOLAS, SL, presenta documentació justificativa de la baixa anormal. 
 
Atès que en data 18 de desembre de 2020, la tècnica de Medi Ambient i de Parcs i 
Jardins de l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans, emet informe núm. 233/2020 
valoratiu de la justificació aportada sobre l’oferta anormalment baixa en el que 
declara justificada correctament l’oferta i la seva viabilitat per a la seva acceptació. 

 
Atès que la Mesa de Contractació en data 29 de desembre de 2020 (document que 
s’adjunta en annex), va acordar: 
 
“PRIMER.-  Aprovar els informes tècnics 233/2020 i 234/2020 emesos per la Tècnica de Medi 
Ambient i de Parcs i Jardins de l’Ajuntament, transcrits a la present acta. 
 
SEGON.- Avaluar les ofertes presentades que han estat classificades de la següent manera:  
 
 

 
 
 
 
Núm. 
ordre 

 
 
Empreses licitadores 

Criteris que 
depenen d’un 
judici de 
valor 

Criteris avaluables de 
forma automàtica 

 
PUNTUACIÓ 
TOTAL 1.11.B)  

judici de 
valor 

1.11. A) 
proposta 
econòmica 

1.11. A) 
Millora 
execució 
serveis 

1 ESTUDIOS Y CONTRATAS 
SILVICOLAS, SL. 

30 55 15 100 

2 FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS 
ORIENTAL. 

30 52,77 15 97,77 

3 LA CYCA PROJECTS AND 
SERVICES, SL.  

30 50,27 15 95,27 

4 FUNDACIÓ VIVER BELL-LLOC. 
30 47,36 15 92,36 

5 ESPAIS VERDS DEL VALLÈS, 
SA. 

30 46,76 15 91,76 

6 GESFOCAM, SL. 
30 43,05 15 88,05 

7 
GARDEN EGARA, SL. 23 37,69 15 75,69 

 
 
TERCER.- Declarar l’oferta més adequada relació qualitat/preu i realitzar proposta 
d’adjudicació a favor de ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS, SL, amb NIF: B42177253, 
per un preu de contracte d’import 95.139,82€ (IVA exclòs) més el 21% d’IVA per import de 
19.979,36€ amb un import de total de 115.119,18€ (IVA inclòs), pel termini de 12 mesos a 
comptar des de la formalització del contracte, amb les millores següents sense cost per 
l’Ajuntament:  
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 Increment en la freqüència de les desbrossades de 75.000m2. 

 Neteja dels patis i els horts de  les escoles, les escoles bressol i l’institut segons 

annex 3 del Plec de Prescripcions Tècniques), abans de l’inici del curs escolar. 

 

QUART.- Requerir a ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS, SL, amb NIF:B42177253, que 
ha obtingut la millor puntuació, mitjançant comunicació electrònica, per tal que constitueixi la 
garantia definitiva de l’ordre de 4.756,99€ disposant-se via consulta en el ROLECE de la 
documentació acreditativa de la solvència i quants documents s’indiquen a la clàusula 1.20 
del PCAP.” 
 
 

Atès que en data 15 de gener de 2021, ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS, SL, ha 
presentat aval corresponent a la garantia definitiva d’import 4.756,99€. 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 
150 i 151 de la LCSP 9/2017, de 8 de novembre, per a procedir a l’adjudicació de la 
contractació de referència  
 
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de despesa  emès per 
Intervenció amb núm. 28-2020 de data 2 de febrer de 2021. 
 
 
Fonaments de dret 
 
En conseqüència i de conformitat amb l’establert en els articles 116 i 117 de la LCSP 
9/2017. 
 
Ateses les atribucions en la matèria, conforme a l’establert a la Disposició Addicional 
segona, apartat 1r) de la LCSP 9/2017. 
 
Atesa la delegació de la competència efectuada per l’alcaldia en la Junta de Govern 
Local en data 19 de juny de 2019 i publicada al BOP amb CVE 2019023268 de data 
2 de juliol de 2019, sens perjudici de la facultat d’avocació d’aquesta competència. 
 
En ús de les facultats que m’atorga la normativa vigent,  
 

Per unanimitat s’acordà: 
 

PRIMER.- ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació 
de data 29 de desembre de 2020 (que s’adjunta en annex) acceptant-la, a 
ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS, SL, amb NIF:B42177253, la contractació 
mitjançant procediment obert, dels “Servei de manteniment, desbrossada i neteja de 
les zones verdes, espais oberts, equipaments, zones industrials i solars de propietat 
municipal del municipi de Palau-solità i Plegamans, determinats en annex I al Plec de 
Prescripcions Tècniques, exp. 2020/22-8353, per import de 95.139,82€ (IVA exclòs) 
més el 21% d’IVA per import de 19.979,36€ amb un import de total de 115.119,18€ 
(IVA inclòs), pel termini de 12 mesos a comptar des de la formalització del contracte, 
amb les millores següents sense cost per l’Ajuntament:  
 

 Increment en la freqüència de les desbrossades de 75.000m2. 
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 Neteja dels patis i els horts de  les escoles, les escoles bressol i l’institut 

segons annex 3 del Plec de Prescripcions Tècniques), abans de l’inici del curs 

escolar. 

 
SEGON.- DISPOSAR la despesa de 115.119,18€ (IVA del 21% inclòs) derivada 
d’aquesta contractació, d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març amb càrrec a la partida pressupostària 30401 17230 22709 “Servei de 
desbrossades zones periurbanes. 
 

Exercici Import (IVA inclòs) 

2021 95.932,66€ 

2022 19.186,52€ 

 
 

TERCER.- COMUNICAR a l’adjudicatari que, en tractar-se d’un contracte susceptible 
de recurs especial, la formalització no es produirà abans del transcurs dels 15 dies 
hàbils següents a la remissió de la notificació de l’adjudicació. 

 
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari 
s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en 
qualsevol cas, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la 
recepció del requeriment. 
 
QUART.- NOTIFICAR els acords adoptats als licitadors que han pres part en el 
procediment de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte al Perfil del 
Contractant. 
 
ANNEX 
 
 “ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT, 
DESBROSSADA I NETEJA DE LES ZONES VERDES, ESPAIS OBERTS, EQUIPAMENTS, 
ZONES INDUSTRIALS I SOLARS DE PROPIETAT MUNICIPAL DEL MUNICIPI DE PALAU-
SOLITÀ I PLEGAMANS, DETERMINATS EN ANNEX I AL PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES, EXP. 2020/22-8353  
 
 
VALORACIÓ PROPOSTES PRESENTADES SOBRE B, OBERTURA SOBRE C, 
REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ I REQUERIMENT JUSTIFICACIÓ PROPOSTA 
ANORMALMENT BAIXA.  
 
EXP. 2020/22-8353 
PROCEDIMENT OBERT. 
 
Data: 23 de novembre de 2020   
Lloc: Canal Teams 
Hora d’inici: 10:30h. 
Hora finalització: 11:10h  
 
Es reuneix la Mesa de Contractació, en acte no públic, assistint a la mateixa les persones que 
tot seguit s’assenyalen: 
 
President: Sr. Oriol Lozano Rocabruna, Alcalde. 
Vocals: Sra. Laura Navarro Ceballos, Regidora de Via Pública, Espais i Jardins 
             Sra. Sandra Cortiella Salvador, tècnica de Serveis Jurídics. 
             Sra. M. Assumpció Rodríguez Marín, secretària de l’Ajuntament. 
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             Sr. Francesc Pallarols Rusca. Interventor municipal. 
Secretaria: Sra. Teresa Viaplana Costajussà 
 
Assisteix a la reunió la tècnica de Medi Ambient i de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans, Sra. Teresa Playà i Rabella. 
 
Assisteixen també a la reunió els Srs. Eduard Martín i Rafel Arderiu en representació de la 
FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL, i el Sr. Sergi Pujol en representació de la 
FUNDACIÓ VIVER BELL-LLOC 
 
Resta vàlidament constituïda, conforme a allò disposat per l’article 21.7 del RD 817/2009 de 8 
de maig.  
 
La mesa de contractació de data 28 d’octubre de 2020 procedí a la obertura dels sobres A i B 
de la licitació, admetent al procés de licitació a les empreses LA CYCA PROJECTS AND 
SERVICES, SL, i FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL, així com requerir a la resta de 
les empreses licitadores, per tal que esmenin la informació del DEUC, annex 1 i annex 2 
indicada a la present acta,  atorgant-los un termini de 3 dies hàbils per tal de què procedeixi a 
la corresponent esmena. 
Les empreses a  les que se’ls hi va requerir esmenessin de la documentació administrativa 
són: 

- GARDEN EGARA, SL, 
- ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS, SL 
- GESFOCAM, SL 
- ESPAIS VERDS DEL VALLÈS, SA. 
- FUNDACIÓ VIVER BELL-LLOC 

 
Atès que les diferents empreses han aportat la documentació requerida i un cop fetes les 
comprovacions corresponents es troba tot correcte pel que es donà trasllat de la 
documentació presentada pels licitadors pel que fa als criteris que depenen d’un judici de 
valor (sobre B)  per al seu informe pels serveis tècnics de l’àrea. 
 
 
L’objecte de la reunió d’avui dia 23 de novembre de 2020, és donar compte de l’informe tècnic 
emès amb la valoració de propostes presentades (criteris establerts a la clàusula 1.11. apartat 
B) judici de valor) i procedir a l’obertura del sobre C (criteris avaluables de forma automàtica 
clàusula 1.11 apartat A) efectuant proposta d’adjudicació en el seu cas, per optar a la licitació 
de la contractació del “Servei de manteniment, desbrossada i neteja de les zones verdes, 
espais oberts, equipaments, zones industrials i solars de propietat municipal del municipi de 
Palau-solità i Plegamans. exp. 2020/22-8353)”, mitjançant Sobre Digital de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de l’Administració Oberta de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Un cop valorades les propostes presentades (judici de valor) la Tècnica  de Medi Ambient i 
de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, ha emès l’informe núm. 
208/2020 que seguidament es transcriu i del que es dóna lectura: 
 
“ 

Núm. Informe : 208-20 TPR 
Assumpte: Valoració dels criteris 
que depenen d’un judici de valor 
contractació del servei de 
desbrossades. 

 
Identificació de l’expedient 
 
Assumpte: Informe tècnic relatiu a l’adjudicació de la contractació del “Servei de 
manteniment, desbrossada i neteja de les zones verdes, espais oberts, equipaments, 
zones industrials i solars de propietat municipal del municipi de Palau-solità i 
Plegamans”. Expedient 2020/22- 8353) 
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Informe 
 
1.- L’objecte del present informe és valorar les ofertes presentades per la contractació del 
Servei de manteniment, desbrossada i neteja de les zones verdes, espais oberts, 
equipaments, zones industrials i solars de propietat municipal del municipi de Palau-
solità i Plegamans, mitjançant procediment obert. 
 
S’han valorat les memòries aportades per les diferents empreses que s’han presentat a la 
licitació. 
 
S’han puntuat els criteris de valoració avaluables mitjançant judici de valor, recollits en el 
Plec  de Condicions  Tècniques, Capítol  VII, apartat 2: 
 
CAPITOL VII. CRITERIS A TENIR EN COMPTE EN L’ADJUDICACIÓ EN L’ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE 
 
2.- Criteris que depenen d’un judici de valor 
 

 Organització de la prestació del servei. Qualitat i idoneïtat tècnica de la proposta 
d’explotació ( màxim de 30 punts). 

 
Es donarà la màxima puntuació a les propostes  més coherents i adequades, i la resta tindran 
una puntuació proporcional: 
 

 Organització del servei i rendiments previstos per cada zona de desbrossada i temps 
màxim d’execució Fins a un màxim de 10 punts  

 Maquinària i personal a disposició de la contracta, especificant la dedicació al servei. 
Fins a un màxim de 10 punts 

 Disponibilitat de treballs en cap de setmana. Fins a un màxim de 5 punts. 

 Propostes de millora del servei. Fins a un màxim de 5 punts 
 
 
2.- Valoració de les empreses segons la proposta presentada al sobre número B 
(Documentació relativa als criteris  que depenent d’un judici de valor) 
 
1.- Fundació Viver de Bell-Lloc 
 
1.- Organització del servei i rendiments previstos per cada zona de desbrossada i temps 
màxim d’execució. 
 
Es presenta un quadre amb l’equip de treball destinat a cada zona i els rendiments previstos. 
S’indica  l’organització del servei, calendari, visites, senyalització, neteja, feines urgents, etc 
Es contemplen les actuacions d’emergència 
L’organització, els rendiments, els sistemes de control previstos i la coordinació amb la 
direcció facultativa són adequats. 
 
Puntuació atorgada .................................................................................... 10 punts 
 
2.- Maquinària i personal a disposició de la contracta: 
 
Adscripció de medis personals. 
 
Es presenta un quadre del personal amb la categoria, la dedicació i les feines a desenvolupar 
segons categoria. 
Es preveuen 4 equips de treballs per la execució de les feines. 
1 encarregat, 2 oficials jardiners,2 jardiners, 2 auxiliars,2 peons,1 oficial tractorista al 80% 
El personal adscrit a la contracta és adequat  per la realització dels requeriments dels Plecs 
de condicions tècniques. 
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Adscripció de medis mecànics: 
 
Es presenta una taula amb la maquinària  adscrita a la contracta de forma detallada i la seva 
dedicació a la contracta.  
 
Aquesta maquinària es adequada en número i tipologia per la realització de les feines  del 
contracte i al personal que forma les quadrilles. 
 
Puntuació atorgada .................................................................................... 10 punts 
 
 
3.- Disponibilitat de treballs en cap de setmana. 
 
S’indica que si bé l’horari normal serà de dilluns a divendres, i de 8:00 a 18:00 h, però que 
quan s’actuï en els polígons industrials, es farà en dissabtes i diumenges. 
 
Puntuació atorgada .................................................................................... 5 punts 
 
4.- Propostes de millora del servei. 
 
Es proposa una actuació a tota la zona del polígon riera de caldes, amb una màquina de 
vapor saturat que actua reduint el creixement de l’herba. 
Utilització  maquinària elèctrica (furgoneta, bicicleta, bufador) 
  
 
Puntuació atorgada .................................................................................... 5 punts 
 
TOTAL........................................................................................................30 punts 
 
 
2.- Fundació Privada Vallès Oriental. 
 
1.- Organització del servei i rendiments previstos per cada zona de desbrossada i temps 
màxim d’execució 
 
Es presenta la metodologia de treball on es detallen les diferents actuacions. 
Horari de servei de 8 a 19 h. 
Es presenta un quadre amb els rendiments previstos per cada zona i un cronograma indicatiu 
de la temporalització de  les actuacions. 
L’organització, els rendiments, els sistemes de control previstos i la coordinació amb la 
direcció facultativa són adequats. 
 
Puntuació atrogada.....................................................................................10  punts 
 
2.- Maquinària i personal a disposició de la contracta: 
 
Adscripció de medis personals: 
 
El personal directe adscrit a la contracta serà d’1 monitor-encarregat i 5 peons amb un grau 
de discapacitat però amb formació i experiència. Es detallen les funcions de l’encarregat i la 
formació dels peons. 
S’indica l’adscripció segons necessitats d’un oficial conductor per les feines de desbrossa de 
la carretera B-143. 
El personal adscrit a la contracta és adequat  per la realització dels requeriments dels Plecs 
de Condicions Tècniques. 
 
Adscripció de medis mecànics: 
 
Es presenta una taula amb la maquinària  adscrita a la contracta de forma detallada.  
Es detalla si la maquinària és pròpia o llogada. 
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Aquesta maquinària es adequada en número i tipologia per la realització de les feines  del 
contracte i al personal que forma les quadrilles. 
 
Puntuació atrogada.......................................................................................10 punts 
 
3.- Disponibilitat de treballs en cap de setmana 
  
Es contempla la disponibilitat del servei en caps de setmana 
 
Puntuació atrogada.................................................................................... 5 punts 
 
4.- Propostes de millora del servei. 
 
Maquinària de baixes emissions (dues bufadores) 
Inserció de persones amb discapacitat. 
Es tindrà present la inserció de personal del municipi d’aquestes característiques per la 
prestació del servei. 
Aquestes propostes es considera que poden ajudar a millorar el servei.  
 
Puntuació atrogada......................................................................................5 punts 
 
TOTAL...........................................................................................................30 punts 
 
 
3.- Espais Verds del Vallés, SA 
 
1.- Organització del servei i rendiments previstos per cada zona de desbrossada i temps 
màxim d’execució. 
 
Es presenta una relació de cada zona amb els rendiments i temps previst d’actuació. El total 
previst són 37 dies per una actuació a tota la superfície. 
Es descriu la inspecció dels treballs i la comunicació amb la direcció facultativa. 
Es contemplen les actuacions d’emergència. 
L’organització, els rendiments, els sistemes de control previstos i la coordinació amb la 
direcció facultativa són adequats. 
 
Puntuació atrogada.....................................................................................10  punts 
 
 
2.- Maquinària i personal a disposició de la contracta: 
 
Adscripció de medis personals: 
 
Es presenta un quadre amb l’equip tècnic i la dedicació a la contracte. 
El personal directe esta format per: 1 encarregat i 2 equips formats per 2 oficials i 4 auxiliars 
cadascun i 1 equip mecanitzat format per 2 oficials i 2 auxiliars. 
Horari de 9-15 a 17-19 h. 
El personal adscrit a la contracta és adequat  per la realització dels requeriments dels Plecs 
de Condicions Tècniques. 
 
Adscripció de medis mecànics: 
 
Es presenta una taula amb la maquinària  adscrita a cada equip de treball de forma detallada 
i la seva dedicació a la contracta.  
Aquesta maquinària es adequada en número i tipologia per la realització de les feines  del 
contracte i al personal que forma les quadrilles. 
 
Puntuació atrogada.....................................................................................10  punts 
 
3.- Disponibilitat de treballs en cap de setmana. 
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S’indica que si bé l’horari normal serà de dilluns a divendres, es podrà treballar en caps de 
setmana de 8- 15 h, quan el servei ho requereixi. 
 
Puntuació atrogada.................................................................................... 5 punts 
 
4.- Propostes de millora del servei. 
 
Millora en la comunicació, direcció i inspecció dels treballs. 
Actuacions d’emergència i prevenció d’incendis. 
Abatiment de 25 arbres, podes i gestió de restes vegetals 
 
Aquestes propostes es considera que poden ajudar a millorar el servei.  
 
Puntuació atrogada......................................................................................5 punts 
 
TOTAL...........................................................................................................30 punts 
 
 
4.- Gesfocam 
 
1.- Organització del servei i rendiments previstos per cada zona de desbrossada i temps 
màxim d’execució. 
 
S’adjunta en un cronograma d’actuació l’època a realitzar cada actuació i zona. El temps de 
realització  d’una actuació complerta a tota la superfície de la contracta és d’1 mes. 
S’indica la disponibilitat les 24 hores de l’encarregat i d’un equip en cas d’emergències  
La direcció dels treballs anirà a càrrec d’un enginyer forestal com a responsable tècnic. 
L’organització, els rendiments, els sistemes de control previstos i la coordinació amb la 
direcció facultativa són adequats. 
 
Puntuació atrogada.....................................................................................10  punts 
 
 
2.- Maquinària i personal a disposició de la contracta: 
 
Adscripció de medis personals: 
 
Es proposa un equip de treball format coma a mínim per 2 oficials tractoristes i 4 peons  
S’indica que tots tenen experiència en els treballs objecte de la contracta. 
El personal adscrit a la contracta és adequat  per la realització dels requeriments dels Plecs 
de Condicions Tècniques. 
 
Adscripció de medis mecànics: 
S’adjunta una relació de la maquinària, vehicles i eines adscrits a la contracta. 
Aquesta maquinària es adequada en número i tipologia per la realització de les feines  del 
contracte i al personal que forma les quadrilles. 
 
Puntuació atorgada .................................................................................... 10 punts 
 
3.- Disponibilitat de treballs en cap de setmana. 
 
S’indica la disponibilitat de treballar en caps de setmana quan el servei ho requereixi. 
 
Puntuació atrogada.................................................................................... 5 punts 
 
4.- Propostes de millora del servei. 
 



Junta de Govern Local de data. 4 de febrer de 2021. Sessió de caràcter ordinari. 

 

Es proposa, entre altres,  la poda de brancatge sec de les zones d’actuació, la tala d’arbres 
morts o perillosos en els zones d’actuació i la utilització de motoserres elèctriques per evitar 
sorolls 
Aquestes propostes es considera que poden ajudar a millorar el servei. 
Puntuació atorgada .................................................................................... 5 punts 
 
TOTAL...........................................................................................................30 punts 
 
 
5.- La Cyca, Projects & Services, SL 
 
1.- Organització del servei i rendiments previstos per cada zona de desbrossada i temps 
màxim d’execució 
 
Es fa una descripció de les feines i la metodologia a seguir (senyalització, neteja, 
desbrossades manuals i mecàniques, etc.)  
Es presenta una taula de rendiments segons tipologia de desbrossada, i un cronograma amb 
les hores anuals de treball per cada superfície i tipus de brigada. 
Horari de treball de 8 a 19 h de dilluns a divendres 
L’organització, els rendiments, i els sistemes de control previstos són adequats. 
 
Puntuació atorgada .................................................................................... 10 punts 
 
2.- Maquinària i personal a disposició de la contracta: 
 
Adscripció de medis personals: 
Es proposen tres equips de treball. Equip de desbrossada manual (1 oficial, 1 jardiner, 2 
auxiliars i 1 peó). Equip de desbrossada mecànica (1 oficial i 2 peons). Equip d’emergències 
(1 oficial i 3 peons). 
S’indica el personal adscrit a la contracta amb la seva categoria i dedicació. 
S’indica l’estructura tècnica de suport a la gestió de la contracta 
El personal adscrit a la contracta es adequat en número i qualificació per la realització dels 
requeriments dels Plecs de Condicions Tècniques. 
 
Adscripció de medis mecànics: 
 
Es presenta una taula amb la maquinària  adscrita a la contracta .  
Aquesta maquinària es adequada en número i tipologia per la realització de les feines  del 
contracte i al personal que forma les quadrilles. 
 
Puntuació atorgada .................................................................................... 10 punts 
 
3.-Disponibilitat de treballs en cap de setmana. 
 
Es contempla la disponibilitat de treballs en cap de setmana. 
 
Puntuació atorgada .................................................................................... 5 punts 
 
 
4.- Propostes de millora del servei. 
 
Sistema informatitzat de gestió de feines incidències i qualitat en la prestació del servei 
Tala de 5 arbres en situació der risc o morts. 
Aquestes propostes es considera que poden ajudar a millorar el servei.  
 
Puntuació atorgada ...................................................................................5  punts 
 
TOTAL..........................................................................................................30 punts 
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6.- Ecosil, Estudios y Contratas Silvícolas, SL 
 
1.- Organització del servei i rendiments previstos per cada zona de desbrossada i temps 
màxim d’execució 
 
Es fa una descripció de  la metodologia a seguir i la organització de les feines 
(senyalitzacions, neteges, tipus de desbrossa, etc)   
Es presenta un pla de treball, un cronograma d’actuacions, un quadre de rendiments 
previstos amb el temps màxim d’execució. 
En detalla el seguiment de les feines i els sistemes de control empresa - direcció facultativa  
Es contemplen les actuacions d’emergència. 
 
L’organització, els rendiments, i els sistemes de control previstos són adequats. 
 
 
Puntuació atrogada.................................................................................... 10 punts 
 
2.- Maquinària i personal a disposició de la contracta, especificant la dedicació al servei.  
 
Adscripció de medis personals: 
 
Es detalla l’organigrama funcional de l’equip tècnic i la seva dedicació, amb la seva categoria, 
formació i experiència. 
Colla 1 fixa ( 1 oficial i 4 peons), colla 2 de reforç ( 1 oficial i 4 peons), colla tres mecanitzada 
(1 oficial i 1 peó). 
 
El personal adscrit a la contracta es adequat en número i qualificació per la realització dels 
requeriments dels Plecs de Condicions Tècniques. 
 
Adscripció de medis mecànics: 
 
Es presenta una taula amb la maquinària  adscrita a la contracta de forma detallada.  
Aquesta maquinària es adequada en número i tipologia per la realització de les feines  del 
contracte i al personal que forma les quadrilles. 
 
Puntuació atrogada.................................................................................... 10 punts 
 
3.- Disponibilitat de treballs en cap de setmana 
 
Es contempla la disponibilitat del servei en caps de setmana per la tipologia de la zona o a 
petició de la Direcció Facultativa. 
 
Puntuació atrogada...................................................................................... 5 punts 
 
4.- Propostes de millora del servei.  
 
Es fan propostes de millora del servei, son entre altres:  millora d’acabats propers a les feines 
de jardineria, compromís de realitzar una sega a la totalitat de les zones en un termini màxim 
de 15 dies, protecció de l’arbrat per no causar danys als troncs, tala de 5 arbres morts o 
perillosos, etc.   
 
Aquestes propostes es considera que poden ajudar a millorar el servei.  
 
Puntuació atrogada..................................................................................... 5 punts 
 
TOTAL...................................................................................................... 30 PUNTS 
 
 
7.- Garden Egara, SL, Jardins, regs i projectes. 
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1.- Organització del servei i rendiments previstos per cada zona de desbrossada i temps 
màxim d’execució. 
 
 Es presenta una proposta d’organització i planificació amb els dies previstos d’execució per 
cada zona i els rendiments econòmics. 
Es presenta un calendari de treball. 
Es descriu la comunicació amb la direcció facultativa. 
 
Puntuació atrogada.................................................................................... 10 punts 
 
2.- Maquinària i personal a disposició de la contracta: 
 
Adscripció de medis personals: 
 
L’empresa  posa a disposició de la contracta 1 tècnic, 1 oficial i 3 jardiners. 
S’indica que per necessitats del servei es pot contractar personal provinent de l’atur. 
 
Adscripció de medis mecànics: 
 
Es presenta una taula amb la maquinària  adscrita a la contracta de forma detallada.  
Aquesta maquinària es adequada en número i tipologia per la realització de les feines  del 
contracte i al personal que forma les quadrilles. 
 
 
Referent al personal, es puntua d’acord amb els mitjans que l’empresa a posat a disposició 
de la contracta. 
 
Puntuació atorgada......................................................................................7 punts 
 
3.- Disponibilitat de treballs en cap de setmana. 
 
S’indica la disponibilitat de treballar en cap de setmana. 

 
Puntuació atrogada...................................................................................... 5 punts 
 
4.- Propostes de millora del servei. 
 
Es posa a disposició del servei un telèfon amb  whatsApp, geolocalitzador per la maquinària i 
vehicles  i assessorament tècnic. 
 
Les propostes de millora ofertades  es consideren que poden tenir poca incidència en la 
millora del servei 
 
Puntuació atrogada...................................................................................... 1 punts 
 
TOTAL......................................................................................................23 PUNTS 
 
  Quadre 1.- Criteris que depenen d’un judici de valor. 
 

Empresa licitadora Puntuació 
    1 

Puntuació 
    2 

Puntuació 
    3 

Puntuació 
    4 

Puntuació 
    Total 

Fundació Viver de Bell-
LLoch 

     10       10       5       5      30 

Fundació Privada Vallès 
Oriental 

 
10 

 
10 

 
5 

 
5 

 
30 

Espais Verds del Vallès, 
SA 

10 10 5         5 30 

Gesfocam 
 

10 10 5 5 30 



Junta de Govern Local de data. 4 de febrer de 2021. Sessió de caràcter ordinari. 

 

La Cyca, Projects & 
Services, SL 
 

10 10 5 5        30 

Estudios i Contratas 
Silvícolas, SL 10 10 5 5 30 

Garden Egara 
 

10          7 5 1 23 

 
Palau-solità i Plegamans, 16 de novembre de 2020  
Teresa Playà Rabella 
Técnica de Medi Ambient i de Parcs i Jardins“ 
 
 
 

 La puntuació de la documentació presentada pel que fa als criteris que depenen d’un 
judici de valor  establerts a la clàusula 1.11 apartat B) del PCAP, és la següent: 

 

Empresa licitadora Puntuació clàusula 1.11 
apartat B) judici de valor 

LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, SL.  30 

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL 30 

GARDEN EGARA, SL. 23 

ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS, SL. 30 

GESFOCAM, SL. 30 

ESPAIS VERDS DEL VALLÈS, SA. 30 

FUNDACIÓ VIVER BELL-LLOC 30 

 
 
 
A continuació la Mesa de contractació procedeix a l’obertura del sobre C, amb l’informe de 
traçabilitat següent i amb el contingut que seguidament es detalla, tot assignant la puntuació 
corresponent: 
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Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells. A continuació es transcriu el punt 1.11. 
apartat  A) corresponent als criteris avaluables de forma automàtica: 
 
 
“ 1.11) Criteris d'adjudicació  
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 
A.- Criteris avaluables de forma automàtica (70%) 
 

 Millora econòmica del preu o pressupost de licitació (màxim 55 punts) Per a la 
valoració de l’oferta econòmica s’aplicarà la següent formula:  

 
P= 55*(OM/OF)  
P: puntuació obtinguda. 
OM: Oferta més baixa. 
OF: oferta del licitador. 
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 Millores en la execució dels serveis 15 punts: 
 
Els licitadors podran presentar millores en la execució del serveis únicament per les millores 
que es proposen: 
 

 Increment en la freqüència de les desbrossades a raó d’1 punt cada 15.000 m2 fins 
a un màxim de 5 punts. 

 Neteja dels patis i els horts de  les escoles, les escoles bressol i l’institut segons 
annex 3 del Plec de Prescripcions Tècniques), abans de l’inici del curs escolar.10 
punts, si es proposa. 

 “ 
 
 

 L’oferta econòmica, pel que fa a la clàusula 1.11 apartat A) presentada per cada un dels 
licitadors és la següent: 

 

EMPRESES LICITADORES 
Oferta econòmica 
IVA exclòs 

LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, SL.  104.090,69€ 

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL. 99.165,32€ 

GARDEN EGARA, SL. 138.817,28€ 

ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS, SL. 95.139,82€  

GESFOCAM, SL. 121.548,35€ 

ESPAIS VERDS DEL VALLÈS, SA. 111.915,14€ 

FUNDACIÓ VIVER BELL-LLOC. 110.498,50€ 

 
 
Comprovades les diferents propostes, es constata que el licitador GESFOCAM, SL, no aporta 
la proposta econòmica degudament signada. 
 
Així mateix es constata que el licitador ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS, SL, ofereix 
una baixa del preu de licitació de l’ordre del 33% segons els càlculs que s’ajunten en annex. 
 
Atès l’establert a la clàusula 1.17 del PCAP en relació a les ofertes anormalment baixes: 
“1.17) Ofertes anormalment baixes 

 
Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment baixa, es 
consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada, 
d’acord amb els paràmetres objectius pels criteris establerts a la clàusula 1.11: 

 
- Si concorre un licitador, sigui inferior al 25% del pressupost base de licitació. 
- Si concorren dos licitadors, l’oferta que sigui inferior  en més del 20% a l’altre oferta. 
- Si concorren tres licitadors, quan determinada o determinades ofertes siguin inferiors al 10% 
de la mitja aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de la mitja aritmètica ho és de totes 
les proposicions presentades, excepte la superior al 10% de la mitja, la qual  restarà exclosa a 
efectes del càlcul de la mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa 
superior al 25%. 
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- Si concorren quatre o més licitadors, quan determinada o determinades ofertes són inferiors 
al 10% de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.  
No obstant si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 
10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les ofertes que no 
es trobin en el supòsit indicat. En tot cas si el número de les restants ofertes es inferior a tres, 
la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.” 
 
 
Atès que l’article 149.4 de la Llei 9/2017 LCSP, estableix que en els supòsits d’ofertes 
incurses en presumpció d’anormalitat, la mesa de contractació ha de requerir al licitador que 
les hagi presentat i donar-li un termini suficient perquè justifiqui i desglossi raonadament i 
detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base 
del qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta, mitjançant la presentació d’aquella informació i 
els documents que siguin pertinents a aquests efectes. 
 
 

 Un cop oberts els annexes 4 i 5 corresponents a les millores en l’execució del servei, 
clàusula 1.11 apartat A) presentades pels licitadors, són les següents: 

 

EMPRESES LICITADORES 

Annex 4. 
Increment 
freqüència de les 
desbrossades 1 
punt per cada 
15.000m2  
(màxim 5 punts) 

Annex 5. 
Neteja dels patis i els 
horts de les escoles , 
escoles Bressol i 
institut segons annex 3 
PPT (10 punts si es 
proposa) 

LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, SL.  75.000m2 SI 

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL. 75.000m2 SI 

GARDEN EGARA, SL. 75.000m2 SI 

ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS, SL. 75.000m2 SI 

GESFOCAM, SL. 75.000m2 SI 

ESPAIS VERDS DEL VALLÈS, SA. 75.000m2 SI 

FUNDACIÓ VIVER BELL-LLOC. 75.000m2 SI 

 
 
Comprovades les diferents propostes, es constata que el licitador GESFOCAM, SL, no aporta 
les propostes de millora del servei ni tampoc l’annex de la declaració de subcontractació 
degudament signats. 
 
La Mesa per unanimitat acorda: 
 
 
PRIMER.- Admetre als licitadors que ha presentant la documentació administrativa requerida, 
degudament complimentada: 
 

- GARDEN EGARA, SL, 
- ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS, SL 
- GESFOCAM, SL 
- ESPAIS VERDS DEL VALLÈS, SA. 
- FUNDACIÓ VIVER BELL-LLOC 
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SEGON.- Requerir al licitador GESFOCAM, SL, perquè en el termini de 3 dies hàbils des de la 
recepció de la comunicació corresponent, aporti els documents corresponents als annexos 
inclosos en el Sobre C (annex 3, annex 4, annex 5 i annex 6) degudament signats digitalment. 
 
 
TERCER.- Requerir al licitador ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS, SL, amb CIF: 
B42177253, perquè en el termini de 10 dies hàbils, des de la recepció de la comunicació 
corresponent, justifiqui i desglossi raonadament la seva oferta sobre les condicions que siguin 
susceptibles de determinar el baix nivell del preu o costos d’aquesta i, en particular, pel que fa 
als valors següents: 
 
Condicions de l’oferta que siguin susceptibles de determinar el seu baix nivell del preu ofert. 

a) L’estalvi que permetin els serveis prestats. 
b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de 

què disposi per prestar els serveis. 
c) La innovació i originalitat de les solucions proposades, per prestar els serveis. 
d) El respecte d’obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, social o 

laboral i no són justificables preus per sota de mercat o que incompleixin el que 
estableix l’article 201. 

e) la possible obtenció d’una ajuda d’Estat. 
 
Un cop es disposi de la justificació requerida, traslladar aquesta a la Tècnica corresponent pel 
seu estudi i informe tècnic als efectes de proposar admetre o en el seu cas, rebutjar l’oferta.   
 
En el supòsit de no subsanar la documentació conforme al requeriment efectuat, la mesa 
acordarà l’exclusió del licitador que no acrediti el compliment. 
 
 
QUART.- Un cop es disposi de l’informe del tècnic corresponent, es convocarà la Mesa de 
Contractació als efectes de proposar admetre o en el seu cas rebutjar l’oferta, així com donar 
a conèixer la valoració de les propostes econòmiques i les millores en l’execució corresponent 
a la clàusula 1.11. A) efectuant l’oportuna proposta d’adjudicació, acte del que s’informarà en 
caràcter previ i antelació suficient als licitadors i que es publicarà en el perfil del contractant. 
 
La Presidència declara finalitzat l’acte. 
 
 
I perquè consti, s’aixeca la sessió sent les 11:10 hores, de la que com a secretària de la 
Mesa, redacto la present acta que sotmeto a la signatura del president. 
 
 

 
 
Annex 
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“ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT, 
DESBROSSADA I NETEJA DE LES ZONES VERDES, ESPAIS OBERTS, EQUIPAMENTS, 
ZONES INDUSTRIALS I SOLARS DE PROPIETAT MUNICIPAL DEL MUNICIPI DE PALAU-
SOLITÀ I PLEGAMANS, DETERMINATS EN ANNEX I AL PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES, EXP. 2020/22-8353  
 
VALORACIÓ JUSTIFICACIÓ BAIXA ECONÒMICA, VALORACIÓ CRITERIS SOBRE C I 
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ.  
 
 
EXP. 2020/22/8353. 
PROCEDIMENT OBERT  
 
Data: 29 de desembre de 2020   
Lloc: Canal Teams 
Hora d’inici: 12:07hores. 
Hora finalització: 12:22hores  
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Es reuneix la Mesa de Contractació – en acte públic-  assistint a la mateixa les persones que 
tot seguit s’assenyalen: 
 
President: Sr. Oriol Lozano Rocabruna, Alcalde. 
Vocals: Sra. Laura Navarro Ceballos, Regidora de Via Pública, Espais i Jardins 
             Sra. M. Assumpció Rodríguez Marín, secretària de l’Ajuntament. 
             Sr. Francesc Pallarols Rusca. Interventor municipal. 
Secretaria: Sra. Teresa Viaplana Costajussà 
 
És absent a la sessió la Sra. Sandra Cortiella Salvador, tècnica de Serveis Jurídics. 
 
Assisteix a la reunió la Tècnica de Medi Ambient i de Parcs i Jardins Sra. Teresa Playà 
Rabella. 
 
Assisteix a la reunió el Sr. Eduard Martin i el Sr. Rafael Arderiu en representació de la 
FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL. 
 
  
Resta vàlidament constituïda, conforme a allò disposat per l’article 21.7 del RD 817/2009 de 8 
de maig.  
 
En data 23 de novembre de 2020, es reuní la Mesa de Contractació per tal de donar compte 
de l’informe tècnic emès amb la valoració de propostes presentades corresponents al judici de 
valor (criteris establerts a la clàusula 1.11. apartat B) del PCAP, procedint a l’obertura del 
sobre C (criteris avaluables de forma automàtica clàusula 1.11 apartat A) del PCAP de 
l’expedient de contractació de referència. Un cop obertes les propostes econòmiques 
presentades pels set licitadors, i un cop efectuats els càlculs corresponents, es constatà que 
ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS, SL, ha presentat oferta econòmica per import de  
95.139,82€ (IVA exclòs) que comporta una baixa del preu de licitació de l’ordre del 33% per 
tant una oferta considerada anormalment baixa atès l’establert a la clàusula 1.17 del PCAP. 
Seguidament es va demanar a l’empresa que justifiques i desglosses raonadament la seva 
oferta sobre les condicions que fossin susceptibles de determinar el baix nivell del preu o 
costos d’aquesta. 
 
Un cop presentada la justificació de la baixa econòmica dins del termini establert, es va 
trametre la informació a la tècnica corresponent per a la seva valoració. 
 
Un cop examinada la documentació la tècnica ha elaborat l’informe de justificació de la baixa 
econòmica (233/2020) així com posteriorment ha efectuat la valoració de les propostes 
presentades  pels diferents licitadors corresponents al sobre C (criteris avaluables de forma 
automàtica (informe 234/2020). 
 
 
L’objecte de la reunió de la Mesa de Contractació és, en acte públic, donar compte dels 
informes (233/20) de valoració de la justificació de la baixa econòmica presentada per 
ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS, SL , i de l’informe (234/2020) de valoració de les 
propostes presentades pels licitadors en el sobre C (criteris avaluables de forma automàtica) 
establerts a la clàusula 1.11 apartats A) del PCAP, presentats per optar a la licitació dels 
servei de manteniment, desbrossada i neteja de les zones verdes, espais oberts, 
equipaments, zones industrials i solars de propietat municipal del municipi de Palau-solità i 
Plegamans, determinats en annex i al plec de prescripcions tècniques, exp. 2020/22-8353, 
així com procedir a efectuar proposta d’adjudicació. 
 
Es transcriu l’Informe 233/2020 emès per la Tècnica de Medi Ambient i de Parcs i Jardins de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans del que es dóna lectura:  
 

“IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
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Informe 233/20 Expedient de contractació del “Servei de manteniment, desbrossada i 
neteja de les zones verdes, espais oberts, equipaments, zones industrials i solars de 
propietat municipal del municipi de Palau-solità i Plegamans”. Expedient 2020/22- 8353) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 25 de setembre de 2020, l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, mitjançant 
Resolució de Alcaldia ( 2020/1054), va iniciar l’expedient de contractació del “Servei de 
manteniment, desbrossada i neteja de les zones verdes, espais oberts, equipaments, 
zones industrials i solars de propietat municipal del municipi de Palau-solità i 
Plegamans”. Expedient 2020/22- 8353) 
 
Un cop analitzades les proposicions econòmiques s’observa que l’empresa Estudios i 
Contratas Silvícolas, S.L,  podria trobar-se dins dels supòsits establerts per la clàusula 1.17 
del PCAP pel que fa a les ofertes anormalment baixes, atès allò establert a l’article 149.  
apartat 4t. de la Llei 9/2017 LCSP on s’indica que, en el cas que l’oferta del licitador que hagi 
obtingut la millor puntuació es presumeixi que és anormalment baixa quan es donen els 
supòsits que preveu l’article 149 de la mateixa norma. 

Havent-se observat que la part de l’oferta presentada corresponent a l’apartat “oferta 
econòmica”, per un import  de 95.139,82 € (IVA exclòs), pel licitador Estudios i Contratas 
Silvícolas , SL,  podria trobar-se en els supòsits establerts per la clàusula 1.17 del PCAP.  

“Si concorren quatre o més licitadors, quan determinada o determinades ofertes són inferiors 
al 10% de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.  
No obstant si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 
10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les ofertes que no 
es trobin en el supòsit indicat. En tot cas si el número de les restants ofertes es inferior a tres, 
la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.”  
 
En data 1 de desembre de 2020 es requereix a l’empresa la justificació de la oferta. 
 
El 14 de desembre de 2020 amb entrada al registre de l’Ajuntament 2020/18.567, l’empresa 
Estudios i Contratas Silvícolas , SL presenta escrit de justificació.  
 

INFORME 
 
L’empresa Estudios i Contratas Silvícolas , SL , ha presentat justificació en el termini exigit 
de la baixa desproporcionada o anormal.  
 
En concret, ha estat presentat un anàlisi per l’execució del contracte justificatiu dels següents 
punts: 
 
1.- Solvència de l’empresa en el camp d’actuació del servei sol·licitat. 

 
Classificació de Contractistes de l’Estat en el Grup O Categoria 06 D, que acredita solvència 
per a l’execució de Serveis de conservació i manteniment de monts i jardins per serveis 
superiors a 600.000€. 

 
Compromís per part de l’empresa a executar les actuacions del contracte en els termes 
descrit a la presentació de l’oferta on es descriu entre d’altres l’organització del servei, el 
personal i la maquinària adscrita al contracte. 

 
 

2.-Justificació dels costos 
 

2.1.- Justificació dels costos de personal 
 

Es detallen: 
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El personal adscrit al servei, amb les categories i l’organització de les colles. 
 
Un estudi de costos diaris en ma d’obra del personal segons la categoria. 
 
Es distribueixen en colles 1,2 i 3. A la colla 3 se li aplica el plus de perillositat al ser 
l’encarregada dels treballs en marges de carreteres, vials i carrers, també s’indica que aquest 
equip tindrà formació en conservació i explotació de carreteres. 
 
Pel càlcul dels costos totals de mà d’obra, s’apliquen els dies de feina calculats segons 
l’organigrama de l’obra amb el temps màxim d’execució, de la  documentació tècnica aportada 
relativa als criteris d’adjudicació que depenguin d´un judici de valor. 
 
El total són 40,59 dies de treball. L’empresa ha aplicat un marge per possibles demores. El 
total de temps comptabilitzat pels costos totals de mà d’obra ha estat de 47 dies. 

 
Els costos de personal es corresponen amb el conveni vigent de jardineria (“Resolución de 25 
de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo del sector de la jardineria”) 

 
2.2.- Justificació dels costos de maquinària. 

 
S’indica que la maquinària es de propietat. 
 
El mètode de càlcul utilitzat pels costos de maquinària és el CEMAG (Centre d’Estudis de la 
Mecanització en Agricultura).  
 
En la previsió dels costos d’utilització s’han tingut en compte les amortitzacions, el interès del 
capital invertit, assegurances i resguard, manteniment i reparacions i consum de combustible. 
 
Es presenten els quadres per cada tipus de maquinària amb el nombre d’unitats.   
 
 
3.- Justificació de rendiments. 
 
L’empresa presenta una relació de feines similars realitzades per a altres ajuntaments i 
empreses privades.  
 
Els tres punts de la justificació es corresponent a la seva proposta de servei presentada en els 
criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, sobre B. 
 
 
CONCLUSIÓ 
 
1.- Respecte a la solvència de l’empresa: es considera justificat 
 
2.- Respecte l’estudi de costos del personal: es considera justificat 
 
3.- Respecte del cost de  maquinària: es considera justificat 
 
 
Atès que el motiu de la justificació de la baixa temerària és justificar que, no obstant els valors 
de la seva proposició, es pot complir amb el contracte, i que amb la documentació presentada 
s’aporten arguments que permeten arribar a la convicció de que el servei es pot arribar a 
prestar a plena satisfacció, havent-se aportat detall exhaustiu de les despeses i que l’import 
relatiu a les despeses generals pot arribar a cobrir possibles contingències, amb un contracte 
quina durada de prestació de servei és molt limitada, s’informa favorablement la 
documentació presentada . 
 
En conclusió, es considera plenament justificada l’oferta i la seva viabilitat per a la seva 
acceptació  
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Palau-solità i Plegamans, 18 de desembre de 2020 
Tècnica de Medi Ambient i de Parcs i Jardins 
Teresa Playà Rabella” 
 

 
A continuació es transcriu la clàusula 1.11. apartat A.) del PCAP, corresponent als criteris 
avaluables de forma automàtica: 
 
“A.- Criteris avaluables de forma automàtica (70%) 
 

 Millora econòmica del preu o pressupost de licitació (màxim 55 punts) Per a la 
valoració de l’oferta econòmica s’aplicarà la següent formula:  

 
P= 55*(OM/OF)  
P: puntuació obtinguda. 
OM: Oferta més baixa. 
OF: oferta del licitador. 
 

 Millores en la execució dels serveis 15 punts: 
 
Els licitadors podran presentar millores en la execució del serveis únicament per les millores 
que es proposen: 
 

 Increment en la freqüència de les desbrossades a raó d’1 punt cada 15.000 m2 fins 
a un màxim de 5 punts. 

 Neteja dels patis i els horts de  les escoles, les escoles bressol i l’institut segons 
annex 3 del Plec de Prescripcions Tècniques), abans de l’inici del curs escolar.10 
punts, si es proposa.” 

 
 
Seguidament es transcriu l’Informe 234/2020 emès per la Tècnica de Medi Ambient i de Parcs 
i Jardins de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, que contè la valoració dels criteris 
avaluables de forma automàtica (clàusula 1.11 apartat A) del PCAP) i del que es dóna lectura:  
 
“Informe 234/20  
 
Identificació de l’expedient 
 
Assumpte: Informe tècnic relatiu a l’adjudicació de la contractació del “Servei de 
manteniment, desbrossada i neteja de les zones verdes, espais oberts, equipaments, 
zones industrials i solars de propietat municipal del municipi de Palau-solità i 
Plegamans”. Expedient 2020/22- 8353) 
 
Informo. 
 
1.- A l’informe 208-20 TP, és va valorar el Capítol VII, apartat 2 Criteris que depenen d’un 
judici de valor del Plec  de Condicions  Tècniques 
  
 Quadre 1.- Criteris que depenen d’un judici de valor. 
 

Empresa licitadora Puntuació  
     

Fundació Viver de Bell-LLoch 
 

30 

Fundació Privada Vallès Oriental 
 

30 

Espais Verds del Vallès, SA 
 

30 
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Gesfocam, SL 
 

30 

La Cyca, Projects & Services, SL 30 

Estudios i Contratas Silvícolas, SL 30 

Garden Egara, SL 
 

23 

 
 
2.- Que a Acta de la Mesa de Contractació de data 23 de novembre de 2020 es procedeix a 
l’obertura del sobre C, Capítol VII, Apartat 1  
 
1.-Criteris avaluables de forma automàtica (70%) 
 

 Millora econòmica del preu o pressupost de licitació (màxim 55 punts) Per a la 

valoració de l’oferta econòmica s’aplicarà la següent formula:  

 
P= 55*(OM/OF)  
P: puntuació obtinguda. 
OM: Oferta més baixa. 
OF: oferta del licitador. 
 

 Millores en la execució dels serveis 15 punts: 

Els licitadors podran presentar millores en la execució del serveis únicament per les millores 
que es proposen: 
 

 Increment en la freqüència de les desbrossades a raó d’1 punt per cada 15.000 m2 

fins a un màxim de 5 punts. 

 Neteja dels patis i els horts de  les escoles, les escoles bressol i els dos instituts de 

secundària (segons annex 3), abans de l’inici del curs escolar.10 punts 

 
 
Quadre 2.- Criteris avaluables de forma automàtica. Millora econòmica 
 

Empresa licitadora Oferta econòmica, IVA 
exclòs 
     

Fundació Viver de Bell-LLoch 
 

110.498,50€ 

Fundació Privada Vallès Oriental 99.165,32€ 

Espais Verds del Vallès, SA 
 

111.915,14€ 

Gesfocam, SL 
 

121.548,35€ 

La Cyca, Projects & Services, SL 104.090,69€ 

Estudios i Contratas Silvícolas, SL 95.139,82€ 

Garden Egara, SL 
 

138.817,28€ 

 
 
El licitador ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS, SL, oferí una oferta anormalment baixa 
del preu de licitació ( annex de l’acte de la mesa de contractació). La Mesa de contractació, en 
data 23 de novembre de 2020, requerí a l’empresa que justifiqués i desglossés raonadament 
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la seva oferta sobre les condicions que  fossin susceptibles de determinar el baix nivell del 
preu o costos d’aquesta (l’article 149.4 de la Llei 9/2017 LCSP) 
 
Quadre 3.- Criteris avaluables de forma automàtica Millores en la execució dels serveis     
            
                               

Empresa licitadora  Increment de les 
freqüències de 
desbrossades 
 

Neteges 
patis  
centres 
educatius 

Fundació Viver de Bell-LLoch 
 

75.000m2 Sí 

Fundació Privada Vallès Oriental 
 

75.000m2 Sí 

Espais Verds del Vallès, SA 
 

75.000m2 Sí 

Gesfocam, SL 
 

75.000m2 Sí 

La Cyca, Projects & Services, SL 
 

75.000m2 Sí 

Estudios i Contratas Silvícolas, SL 75.000m2 Sí 

Garden Egara 
 

75.000m2 Sí 

 
 
3.- Estudios y Contratas Silvícolas, SL , en data 14 de desembre de 2020 i número de registre 
d’entrada 18.567, presenta la justificació de l’oferta. 
 
4.- A l’informe 233-20 TP, es proposa l’admissió de l’oferta presentada pel licitador Estudios y 
Contratas Silvícolas, SL, a l’entendre que  es considera plenament justificada l’oferta i la seva 
viabilitat per a la seva acceptació. 
 
 
Quadre 4 Resum Criteris avaluables de forma automàtica. Puntuació 
 

Empresa licitadora 

Puntuació 
oferta 
econòmica 
 

Puntuació 
Increment de les 
freqüències de 
desbrossades 
 

Puntuació 
Neteges 
patis  
centres 
educatius 

Total Puntuació 
criteris avaluables 
de forma 
automàtica 

Fundació Viver de Bell-LLoch 
 

 
47,36 

5 10 
 
62,36 

Fundació Privada Vallès Oriental 52,77 5 10 
 
67,77 

Espais Verds del Vallès, SA 
 

46,76 5 10 
 
61,76 

Gesfocam, SL 
 

43,05 5 10 
 
58,05 

La Cyca, Projects & Services, SL 
 
50,27 

5 10 
 
65,27 

Estudios i Contratas Silvícolas, SL 
 
55 

 
5 

 
10 

 
70,00 

Garden Egara 
 

37,69 5 10 
 
52,69 

 
 
Quadre 5 . Resum  puntuació total criteris avaluables de forma automàtica i segons 
judici de valor 



Junta de Govern Local de data. 4 de febrer de 2021. Sessió de caràcter ordinari. 

 

 

Empresa licitadora 
 
 

Puntuació  
Avaluable de 
forma 
automàtica 

Puntuació 
Segons judici 
de valor 

Puntuació  
  Total 

Fundació Viver de Bell-LLoch 
 

62,36 30 92,36 

Fundació Privada Vallès Oriental 
 

67,77 30 97,77 

Espais Verds del Vallès, SA 
 

61,76 30 
91,76 

Gesfocam, SL 
 

58,05 30 
88,05 

La Cyca, Projects & Services, SL 
 

65,27 30 
95,27 

Estudios  y Contratas Silvícolas, SL 70,00 30 
100,00 

Garden Egara 
 

52,69 23 
75,69 

 
 
ORDRE CLASSIFICACIÓ 
 

Núm. 
ordre 

Empresa licitadora 
 
 

Puntuació  
Avaluable de 
forma 
automàtica 

Puntuació 
Segons judici de 
valor 

Puntuació  
  Total 

1 
Estudios  y Contratas Silvícolas, SL 
 

70,00 30 100,00 

2 
Fundació Privada Vallès Oriental 
 

67,77 30 97,77 

3 
La Cyca, Projects & Services, SL 
 

65,27 30 95,27 

4 
Fundació Viver de Bell-LLoch 
 

62,36 30 92,36 

5 
Espais Verds del Vallès, SA 
 

61,76 30 91,76 

6 
Gesfocam, SL 
 

58,05 30 88,05 

7 
Garden Egara 
 

52,69 23 75,69 

 
 
5.- L’empresa Estudios y Contratas Silvícolas, SL , ( per un import de 95.139,82€ ( sense 
IVA), és la que ha obtingut major puntuació. 
 
6.- Que es proposa a l’empresa, Estudios y Contratas Silvícolas, SL és la que ha obtingut 
més puntuació, 100 punts, amb una oferta econòmica de 95.139,82€ (IVA exclòs), 
115.119,18 € (IVA inclòs) com a adjudicatària del “Servei de manteniment, desbrossada i 
neteja de les zones verdes, espais oberts, equipaments, zones industrials i solars de 
propietat municipal del municipi de Palau-solità i Plegamans”. Expedient 2020/22- 8353)  
amb les següents millores: 
 

 Increment en la freqüència de les desbrossades de 75.000m2. 

 Neteja dels patis i els horts de  les escoles, les escoles bressol i l’institut segons 

annex 3 del Plec de Prescripcions Tècniques), abans de l’inici del curs escolar. 

 
 Palau-solità i Plegamans, 18 de desembre de 2020 
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Teresa Playà Rabella 
Tècnica de Medi Ambient i de Parcs i Jardins” 

 
  

 Atenent l’informe transcrit, la puntuació dels criteris avaluables de forma automàtica 
(clàusula 1.11 apartat A) del PCAP, presentada pels diferents licitadors és: 
 

- Oferta econòmica 
 

EMPRESES LICITADORES 
Oferta econòmica 
IVA exclòs 

Puntuació  
oferta econòmica 

LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, SL.  104.090,69€ 50,27 

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL. 99.165,32€ 52,77 

GARDEN EGARA, SL. 138.817,28€ 37,69 

ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS, SL. 95.139,82€  55 

GESFOCAM, SL. 121.548,35€ 43,05 

ESPAIS VERDS DEL VALLÈS, SA. 111.915,14€ 46,76 

FUNDACIÓ VIVER BELL-LLOC. 110.498,50€ 47,36 

 
 

- Millores en la execució dels serveis  
 

EMPRESES LICITADORES 

Proposta 
Increment  
freqüències 
desbrossades 
 

Puntuació 
freqüències 
desbrossades 

Proposta 
Neteges 
patis  
centres 
educatius 

Puntuació 
Neteges patis  
centres 
educatius 

LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, SL. 75.000m2 5 
 
SÍ 

10 

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL. 75.000m2 5 SÍ 10 

GARDEN EGARA, SL. 75.000m2 5 SÍ 10 

ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS, 
SL. 

75.000m2 5 SÍ 10 

GESFOCAM, SL. 75.000m2 5 SÍ  10 

ESPAIS VERDS DEL VALLÈS, SA. 75.000m2 5 SÍ  10 

FUNDACIÓ VIVER BELL-LLOC. 75.000m2 5 SÍ  10 

 
 

 La suma de les puntuacions dels criteris avaluables de forma automàtica (propostes 
contingudes en el sobre C) i els que depenen d’un judici de valor (propostes contingues en 
el sobre B) és la següent: 
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Empreses licitadores 

Criteris que 
depenen 
d’un judici 
de valor 

Criteris avaluables de 
forma automàtica 

 
PUNTUACIÓ 
TOTAL 1.11.B)  

judici de 
valor 

1.11. A) 
proposta 
econòmica 

1.11. A) 
Millora 
execució 
serveis 

LA CYCA PROJECTS AND 
SERVICES, SL.  

30 50,27 15 95,27 

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS 
ORIENTAL. 

30 52,77 15 97,77 

GARDEN EGARA, SL. 23 37,69 15 75,69 

ESTUDIOS Y CONTRATAS 
SILVICOLAS, SL. 

30 55 15 100 

GESFOCAM, SL. 30 43,05 15 88,05 

ESPAIS VERDS DEL VALLÈS, 
SA. 

30 46,76 15 91,76 

FUNDACIÓ VIVER BELL-LLOC. 30 47,36 15 92,36 

 
 
La Mesa de Contractació per unanimitat acorda: 
 
 
PRIMER.-  Aprovar els informes tècnics 233/2020 i 234/2020 emesos per la Tècnica de Medi 
Ambient i de Parcs i Jardins de l’Ajuntament, transcrits a la present acta. 
 
 
SEGON.- Avaluar les ofertes presentades que han estat classificades de la següent manera:  
 
 

 
 
 
 
Núm. 
ordre 

 
 
Empreses licitadores 

Criteris que 
depenen 
d’un judici 
de valor 

Criteris avaluables de 
forma automàtica 

 
PUNTUACIÓ 
TOTAL 1.11.B)  

judici de 
valor 

1.11. A) 
proposta 
econòmica 

1.11. A) 
Millora 
execució 
serveis 

1 ESTUDIOS Y CONTRATAS 
SILVICOLAS, SL. 

30 55 15 100 

2 FUNDACIÓ PRIVADA 
VALLÈS ORIENTAL. 

30 52,77 15 97,77 

3 LA CYCA PROJECTS AND 
SERVICES, SL.  

30 50,27 15 95,27 

4 FUNDACIÓ VIVER BELL-
LLOC. 

30 47,36 15 92,36 

5 ESPAIS VERDS DEL 
VALLÈS, SA. 

30 46,76 15 91,76 

6 GESFOCAM, SL. 30 43,05 15 88,05 

7 GARDEN EGARA, SL. 23 37,69 15 75,69 
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TERCER.- Declarar l’oferta més adequada relació qualitat/preu i realitzar proposta 
d’adjudicació a favor de ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS, SL, amb NIF: B42177253, 
per un preu de contracte d’import 95.139,82€ (IVA exclòs) més el 21% d’IVA per import de 
19.979,36€ amb un import de total de 115.119,18€ (IVA inclòs), pel termini de 12 mesos a 
comptar des de la formalització del contracte, amb les millores següents sense cost per 
l’Ajuntament:  
 

 Increment en la freqüència de les desbrossades de 75.000m2. 

 Neteja dels patis i els horts de  les escoles, les escoles bressol i l’institut segons 

annex 3 del Plec de Prescripcions Tècniques), abans de l’inici del curs escolar. 

 

QUART.- Requerir a ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS, SL, amb NIF:B42177253, que 
ha obtingut la millor puntuació, mitjançant comunicació electrònica, per tal que constitueixi la 
garantia definitiva de l’ordre de 4.756,99€ disposant-se via consulta en el ROLECE de la 
documentació acreditativa de la solvència i quants documents s’indiquen a la clàusula 1.20 
del PCAP. 
 
La constitució de la garantia definitiva indicada haurà de tenir lloc en el termini de 10 dies 
hàbils a comptar des de la tramesa de la comunicació: 
 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha 
retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 150 de la LCSP. 
 

 
 

La Presidència declara finalitzat l’acte. 
 
 
I perquè consti, s’aixeca la sessió sent les 12:22 hores, de la que com a secretària de la 
Mesa, redacto la present acta que sotmeto a la signatura de la presidenta. “ 
 
 

PRP2021/128 Vist l’expedient de contracte menor per a la prestació del servei 
de manteniment, incloent suport tècnic de Nivell 2, de les aplicacions d'ABSIS. 
 
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 l’excepció establerta per l’article 118.3 de la Llei 9/2017 de Contractes 
del Sector Públic, al trobar-se la present contractació enquadrada dins els 
suports establerts a l’article 168.2.a) de la mateixa norma, al tractar-se d’un 
contracte que només pot adjudicar-se a un empresari determinat pels motius 
d’exclusivitats establerts al precepte esmentat. 
 
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 
19 de juny de 2019 i publicada en el BOP núm. 022019011762 de data 2 de 
juliol de 2019. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la despesa 
corresponent a la prestació del servei de manteniment, incloent suport tècnic 
de Nivell 2, de les aplicacions d'ABSIS a ABS INFORMATICA,  S.L.U. amb un 
pressupost de 22.730,00€, més IVA del 21%, el que suposa un total de  
27.503,30€; CPV 72267000-4: Serveis de manteniment i reparació de 
software amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20213 92000 21601 del 
vigent pressupost, essent el número d’operació a indicar a la factura posterior 
2021001555 i el codi de centre gestor 20213 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a ABS INFORMATICA, SL. 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar es tanca la sessió, essent les 19:36, de la 
qual cosa s'aixeca la present acta de què com a Secretària, certifico. 
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