
Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria

NÚM. JGL2023/10

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 07/02/2023

Núm: JGL2023/10
Data: 07/02/2023
Horari: de 11:00h a 11:40h
Sessió: ordinària, primera convocatòria

Assisteixen:

Joan Mora Buch, Alcalde-President
Gemma Martin Villanova, Primera Tinenta d’Alcalde
Albert Sala Martinez, Segon Tinent d’Alcalde
Maria Teresa Vidal Peig, Tercera Tinenta d’Alcalde
Jordi Roldós Sala, Quart Tinent d’Alcalde
Gerard Viladomat Monterde, Cinquè Tinent d’Alcalde

S'excusen:

Cap

També assisteixen els regidors/es Nadine van Loock Borràs i Mateu Pou Ros.

La sessió es celebra de manera presencial.

Oberta  la  sessió  per  la  presidència  i  comprovat  pel  Secretari  Josep  Lluís  Valentín  i  Martínez
l'existència de quòrum necessari perquè pugui ser vàlid iniciar-la, es passa a l'examen i deliberació
dels assumptes inclosos a l'ordre del dia.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 31  DE  
GENER DE 2023, NÚM. JGL2023/8

Es dóna per llegida la minuta de l’acta de la sessió ordinària, número JGL2023/8, de data 31 de
gener de 2023, que s’aprova per assentiment, sense cap esmena.

2.      COMPETÈNCIES RESOLUTIVES (EN VIRTUT DE LA DELEGACIÓ DE L'ALCALDIA)  

2.01 AUTORITZACIÓ-DISPOSICIÓ (AD) DE DESPESES

En compliment del que disposa la Base d’Execució 26.2.a) del pressupost municipal per a l'any
2023,  la  Junta  de  Govern  Local  acorda  per  unanimitat  aprovar  els  documents  d'autorització-
disposició de despeses (AD) per un import superior a 1.800,00 euros.

S'adjunta la relació de documents AD amb un import total de 793.832,47 euros.

2.02 APROVACIÓ  DE  LA  CONVOCATÒRIA  PER  A  L'ATORGAMENT  DE  LLICÈNCIES
D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE DOMINI PÚBLIC EN ESDEVENIMENTS CULTURALS, ANY 2023
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Atès que la regidoria de Cultura vol visibilitzar la tasca social, cultural i esportiva que realitzen les
entitats sense afany de lucre al municipi.

Atès que la regidoria de Cultura vol  facilitar  la visibilitat  de les entitats que ofereixen activitats
culturals, musicals, de cultura popular i esportives als joves del municipi i facilitant la instal·lació de
Barraques durant els esdeveniments culturals és una activitat lúdica, musical i festiva que té com a
objectiu promoure la convivència i la cohesió social, així com la possibilitat de finançar projectes i
activitats socials i culturals destinats a la població del municipi.

Vist  que aquesta activitat  de servei de bar  és considerada com una activitat  recreativa en un
espectacle públic festiu i musical, que es desenvolupa en un espai obert al públic no permanents i
desmuntable,  i  és  requisit  atorgar  una  llicència  d’ocupació  temporal  del  domini  públic  per
desenvolupar l’activitat Barraques, i establir les bases reguladores que regiran les condicions de
l’atorgament i obligacions de les entitats i de l’ajuntament.

Vistes les bases reguladores per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal de domini públic
en  esdeveniments culturals de Sant Andreu de Llavaneres.

Vista la convocatòria del concurs de 2023.

Atès que l'objecte de la convocatòria és atorgar llicències d'ocupació temporal del domini públic en
esdeveniments culturals, a través d’un concurs amb criteris de puntuació.

Vist l’informe tècnic de Cultura.

Vistos els articles 57, 60 i concordants del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals.

En virtut de tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- APROVAR la convocatòria per a l’atorgament de les llicències d’ocupació temporal  de
domini públic en els esdeveniments culturals a Sant Andreu de Llavaneres, any 2023.

El  text  íntegre de l'esmentada convocatòria  s’incorpora com annex al  present  acord a tots els
efectes legals.

Segon.- PUBLICAR el text íntegre de la convocatòria en el lloc web municipal.

 
2.03 RESOLUCIÓ RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS

EXP. 2022/1891 – SRA. XXXXXXXXXXX

Vist que en data 8 de juny de 2022 amb registre d’entrada núm.2022/5136, i en data 17 de juny de
2022  amb  número  de  registre  d’entrada  2022/5543,  el  Sr.  Josep  Clusella  Fabrés,  Lletrat  de
l’Il·lustre  Col·legi  d’Advocats  de  Barcelona  núm.21262,  actuant  en  representació  de  la  Sra.
XXXXXXXXX amb DNI núm. XXXXXXXXX, va presentar sol·licitud de reclamació de responsabilitat
patrimonial de l’Administració Pública, per la caiguda com a vianant de la Sra. XXXXXXXXX en el
carrer Mallorca d’aquesta localitat a la matinada del dia 24 de juny de 2021 quan es disposava a
accedir al vehicle, de nit, es va entrebancar amb la separació que delimita la vorera amb la zona
d’aparcament i  via de circulació provocant-li  una caiguda amb lesions de diversa consideració,
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sol·licitant una reclamació econòmica de danys corporals d’11.721,62 euros, aportada en escrit de
registre d’entrada de data 11 d’agost de 2022 i amb número de registre d’entrada 2022/7413.

Atès que en data 22 d’agost de 2022 la companyia asseguradora de l’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres posa de manifest :

«En relació amb el sinistre de referència, i a la vista de la documentació que consta en l’expedient,
creiem que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres no hauria d’assumir responsabilitat en el
present sinistre, ja que tal com assenyala l’informe tècnic, que els elements amb els que es va
entrebancar la Sra. XXXXXXXXX són els topalls per delimitar l’aparcament de vehicles i l’espai de
vorera per a vianants, són elements visibles que no requereixen d’un tipus de senyalització, i que
es habitual trobar-los en els catàlegs de mobiliari urbà dels diferents fabricants en diferents formes,
models i materials. S’adjunta a l’informe imatge del topall ubicat al carrer Mallorca de Sant Andreu
de Llavaneres (imatge núm.1), i imatges de topalls per delimitar espais actualment disponibles en
catàlegs de diferents fabricants.

Entre el topall que delimita l’aparcament i la paret de les cases hi ha 1 metre de pas lliure.

L’any 2018 es va dur a terme una actuació de millora de l’enllumenat en aquest carrer consistent
en  la  instal·lació  de  fanals  tipus  led,  i  que  s’adjunta  com  annex,  estudi  lumínic  efectuat  per
l’empresa Roura de les llumeneres instal·lades.

No consta a la base de dades de l’ajuntament que hi hagués cap incidència amb l’enllumenat el dia
24 de juny per la nit.

En conseqüència, entenem s’hauria d’emetre resolució en aquest sentit.»

En data 30 de setembre de 2022, es va portar a terme a les dependències de l’Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres la prova testifical als testimonis proposats per la part reclamant.

Vist que la companyia asseguradora de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, en data 6
d’octubre de 2022, realitza un escrit en que posa de manifest:

«En relació amb el sinistre de referència, i a la vista de la testifical practicada, ratifiquem el nostre
posicionament adoptat en el nostre escrit amb data 22/08/2022. Creiem que l’Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres no hauria d’assumir responsabilitat en el present sinistre, ja que tal com
assenyala l’informe tècnic, que els elements amb els que es va entrebancar la Sra. XXXXXXXXX
són  els  topalls  per  delimitar  l’aparcament  de  vehicles  i  l’espai  de vorera  per  a  vianants,  són
elements visibles que no requereixen d’un tipus de senyalització, i que es habitual trobar-los en els
catàlegs  de  mobiliari  urbà  dels  diferents  fabricants  en  diferents  formes,  models  i  materials.
S’adjunta  a  l’informe  imatge  del  topall  ubicat  al  carrer  Mallorca  de  Sant  Andreu  de
Llavaneres(imatge núm.1),  i  imatges de topalls  per  delimitar  espais  actualment  disponibles  en
catàlegs de diferents fabricants.

Entre el topall que delimita l’aparcament i la paret de les cases hi ha 1 metre de pas lliure.

L’any 2018 es va dur a terme una actuació de millora de l’enllumenat en aquest carrer consistent
en  la  instal·lació  de  fanals  tipus  led,  i  que  s’adjunta  com  annex,  estudi  lumínic  efectuat  per
l’empresa Roura de les llumeneres instal·lades.

No consta a la base de dades de l’ajuntament que hi hagués cap incidència amb l’enllumenat el dia
24 de juny per la nit.

3

NIF: P 0819600 H  Plaça de la Vila, 1  08392  Sant Andreu de Llavaneres  Tel. 93 702 36 00  www.ajllavaneres.cat



Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria

NÚM. JGL2023/10

En conseqüència, entenem s’hauria d’emetre resolució en aquest sentit.»

En data 18 de novembre de 2022 es posa a disposició al Sr. Josep Clusella Fabrés, Lletrat del
Il·lustre  Col·legi  d’Advocats  de  Barcelona  núm.21262  actuant  en  representació  de  la  Sra.
XXXXXXXXX amb DNI núm.XXXXXXXXX , el Tràmit d’Audiència indicant-li que malgrat que la Sra.
XXXXXXXXX a la matinada del dia 24 de juny de 2021 en el carrer Mallorca d’aquesta localitat,
quan es disposava a accedir al vehicle, de nit, es va entrebancar amb la separació que delimita la
vorera amb la  zona  d’aparcament  i  via  de  circulació  provocant-li  una caiguda amb lesions de
diversa consideració, i una vegada examinats els informes emesos pels Serveis Tècnics Municipals
i  la  companyia  asseguradora  de  l’Ajuntament  de  Sant  Andreu  de  Llavaneres,  no  és  possible
d’establir la relació causal necessària entre el funcionament del servei i el resultat lesiu, i per tant,
no  és  compleixen  els  requisits  legals  per  a  reconèixer  la  responsabilitat  patrimonial  de
l’Administració, i és per això, que la seva petició li serà desestimada.

Que d’acord amb el que determina l’article 82.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Comú de  les  Administracions  Públiques,  s’atorga  a  la  part  reclamant  un  termini  de  15  dies  a
comptar de l'endemà de la recepció de la notificació, per tal que es presentin les al·legacions i/o els
documents  que  al  seu  dret  convinguin,  adjuntant-li  còpia  de  l’informe  dels  Serveis  Tècnics
Municipals de data 11 de juliol 2022, l’estudi lumínic efectuat per l’empresa Roura de les llumeneres
instal·lades, i els informes de l’asseguradora Zurich de dates 22 d’agost de 2022, i 06 d’octubre de
2022, no presentant la part reclamant cap al·legació i/o documents que al seu dret convinguin.

La responsabilitat patrimonial de l’Administració pública per les lesions sofertes pels particulars en
llurs béns i  drets,  com a conseqüència del  funcionament dels serveis públics, està prevista en
l’art.106 de la Constitució. La seva regulació es conté en els articles 81 a 87 de la Llei 26/2010 i,
actualment, en l’art. 32 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic(LRJSP),
pel que fa els principis de la responsabilitat, i, en relació amb la indemnització i el seu càlcul, en
l’article 34 del mateix cos legal. Pel que respecta al procediment, es regula en la llei 39/2015, d’1
d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions  públiques  (LPAC),
concretament en els articles 65,67,81,91 i 92, com un procediment dins del procediment comú.

D’acord amb la legislació abans esmentada, els ciutadans tenen dret a ser indemnitzats per les
administracions públiques de Catalunya de tota lesió que pateixin en qualsevol de llurs béns i drets,
sempre que sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte
en els casos de força major o de danys que els ciutadans tinguin el deure jurídic de suportar. Els
requisits que hi han de concórrer perquè la petició prosperi i la persona perjudicada tingui tingui
dret  a  ser  indemnitzada  són:  a)  Que  existeixi  un  dany  efectiu,  avaluable  econòmicament  i
individualitzat  en  relació   amb  una  persona  o  un  grup  de  persones;  b)  Que  la  lesió  sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal de servei públic; c) Que no hi hagi intervingut
força major, i d) Que el dany sigui antijurídic, en el sentit de qui el pateixi no tingui el deure jurídic
de suportar-lo.

De conformitat amb l’article 174 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRMRLC), aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, els ens locals responen directament
dels  danys  i  perjudicis  causats  als  particulars  en  llurs  béns  i  drets  com a  conseqüència  del
funcionament  dels  serveis  públics,  en  els  termes  previstos  per  la  legislació  general  sobre
responsabilitat patrimonial.

Vist que la part reclamant entén que existeix l’existència d’un nexe causal entre els danys causats i
el funcionament anòmal dels serveis públics atès que la inexistència de la il·luminació de la via i
l'absència  d’elements  d'advertència  es  configuren  com uns  fets  amb  la  idoneïtat  suficient  per
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provocar els danys patits, motiu pel qual l’Administració pot ser responsable dels danys que s’han
produït.

Vist l’informe jurídic, de data 31 de gener de 2023, relatiu a la reclamació patrimonial per danys
corporals  presentada  pel  Sr.  Josep  Clusella  Fabrés  en  representació  de  la  Sra.
XXXXXXXXX,considerant que l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 11 de juliol  de
2022 reflecteix que els elements amb els que es va entrebancar la Sra XXXXXXXXX són els topalls
per delimitar l’aparcament de vehicles i l’espai de la vorera per a vianants, són elements visibles
que no requereixen d’un tipus de senyalització, i que entre el topall que delimita l’aparcament i la
paret de les cases hi ha un metre de pas lliure, i que l’any 2018 es va du a terme una actuació de
millora en el carrer Mallorca de l’enllumenat consistents en la instal·lació tipus led, i no consta a la
base de dades de l’Ajuntament que hi hagués cap incidència amb l’enllumenat el dia 24 de juny de
2021 per la nit, i que per tot l’exposat, no és possible establir la relació causal necessària entre el
funcionament del servei i el resultat lesiu i, per tant, no es compleixen els requisits legals per a
reconèixer  la  responsabilitat  patrimonial  de  l’Administració,  proposant  desestimar  la  petició  de
reclamació  efectuada  per  part  del  Sr.  Josep  Clusella  Fabrés  en  representació  de  la  Sra.
XXXXXXXXX.

Atès que d’acord amb l’article 67 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, en matèria de responsabilitat patrimonial, en la reclamació
que es presenti caldrà acreditar la relació de causalitat entre el dany produït i el funcionament del
servei públic.

Atès que l’informe jurídic emès pel Secretari de la Corporació en data 31 de gener de 2023, es
considera com a motivació del present acord als efectes del que disposa l’article 88.6, en relació a
l’article  35  de  la  llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques, i a l’empara de l’article 54 del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local.

En virtut de tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT la reclamació presentada per part del Sr. Josep Clusella
Fabrés, Lletrat del Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona núm.21262, en representació de la Sra
XXXXXXXXX amb DNI núm.XXXXXXXXX , atès que l’informe jurídic de data 31 de gener de 2023,
emès pel Secretari de la Corporació, considera que l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de
data  11  de  juliol  de  2022 reflecteix  que  els  elements  amb els  que  es  va  entrebancar  la  Sra
XXXXXXXXX són els topalls per delimitar l’aparcament de vehicles i  l’espai de la vorera per a
vianants, són elements visibles que no requereixen d’un tipus de senyalització, i que entre el topall
que delimita l’aparcament i la paret de les cases hi ha un metre de pas lliure, i que l’any 2018 es va
du  a  terme  una  actuació  de  millora  en  el  carrer  Mallorca  de  l’enllumenat  consistents  en  la
instal·lació tipus led, i no consta a la base de dades de l’Ajuntament que hi hagués cap incidència
amb l’enllumenat el dia 24 de juny de 2021 per la nit, i que per tot l’exposat, no és possible establir
la relació causal necessària entre el funcionament del servei i el resultat lesiu i, per tant, no es
compleixen els requisits legals per a reconèixer la responsabilitat patrimonial de l’Administració.  

Segon.- NOTIFICAR el present acord al Sr. Josep Clusella Fabres en representació de la Sra.
XXXXXXXXX, juntament amb còpia de l’informe jurídic emès, i a la companyia d’assegurances de
l’Ajuntament, als efectes oportuns.
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EXP. 2022/626 – S  RA  XXXXXXXXX  

Vist que en data 2 de març de 2022 amb registre d’entrada núm. 2022/1716, i en data  23/03/2022
amb registre  d’entrada  núm.2022/2536,  la  Sra.  XXXXXXXXX amb DNI  núm.XXXXXXXXX  ,  va
presentar sol·licitud de reclamació patrimonial de l’Administració Pública,  pels danys patits per una
caiguda a la  via  pública en el  Camí del  Castell  a  l’alçada del  número 38 de Sant  Andreu de
Llavaneres, aportant informe mèdic de derivació al traumatòleg, indicant que a través del metge
especialista que es fa referència quantificaria els danys corporals, i de la mateixa forma, sol·licitant
com a prova la testifical del Sr. XXXXXXXXX.

En  data  08/03/2022  amb  registre  d’entrada  núm.2022/2536,  la  Sra.  XXXXXXXXX,  sol·licita  a
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres de rebre per mitjans electrònics totes les notificacions
de l’expedient  de responsabilitat patrimonial número 2022/626.

En data 7 d’abril de 2022, es va portar a terme a les dependències de l’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres la prova testifical al testimoni proposat per la part.

Vist que la companyia asseguradora de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres realitza en data
19 d’abril de 2022, un escrit d'al·legacions en que posa de manifest:

En primer terme, indica que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres no hauria d’assumir la
responsabilitat del sinistre expedient 2022/626, ja que tal com assenyala l’informe tècnic de data 11
d’abril  de 2022,  en la  inspecció  realitzada en el  Camí del  Castell  núm.38,  es constata  que el
paviment de la calçada presenta irregularitats i un clot de dimensions aproximades de 25cm x 11cm
i 3cm de profunditat tal com es pot apreciar a les fotos.

Seguidament, assenyala que el Camí del Castell es de sentit únic amb una calçada central i vorera
a banda i banda de la mateixa. La vorera del cantó de la dreta(imatge núm.1) es troba en bones
condicions i te unes dimensions de 80cm al igual que la vorera del cantó esquerra(imatge número
2) que també te unes dimensions de 80cm i es troba en bon estat de conservació en aquest tram.

Altrament,  manifesta que a 20 m de distancia del  Camí del  Castell  núm. 38 hi  ha un pas de
vianants senyalitzat  i  en bon estat  de conservació per fer el  canvi  de cantó de vorera per als
vianants,  i  per  tot  plegat  l’Ajuntament  de  Sant  Andreu  de  Llavaneres  no  hauria  d’assumir
responsabilitat en el sinistre, i s’hauria d’emetre resolució en aquest sentit.
 
Atès que en data 30 de juny de 2022 (R/S 2022/3194) es posa a disposició de la Sra. XXXXXXXXX
Tràmit  d'Audiència  per  mitjans  electrònics,  indicant-li  que d’acord  amb  la  doctrina  legal  i  la
jurisprudència, resultaria d’aplicació el principi elemental d’autoconservació i precaució que obliga
els  vianants a  ponderar  els  riscos de les accions pròpies i  a actuar  en conseqüència,  existint
l’obligació general de les persones i el vianants i usuàries de les vies públiques de transitar-hi amb
una mínima diligència i atenció i, per a poder imputar la responsabilitat dels fets a l’Administració, la
necessitat que la irregularitat sigui de tal entitat que provoqui un risc que sobrepassi els estàndards
de  seguretat  exigibles  conforme  a  la  consciència  social,  i  que  malgrat la  constatació  que  el
paviment de la calçada on va patir la caiguda la Sra. XXXXXXXXX presenta irregularitats i un clot
de dimensions aproximades 25cm x 11cm i de 3cm de profunditat,  no és possible d’establir  la
relació  causal  necessària  entre  el  funcionament  del servei  i  el  resultat  lesiu,  i  per  tant,  no és
compleixen els requisits legals per a reconèixer la responsabilitat patrimonial de l’Administració, i és
per això, que la seva petició serà desestimada.
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Vist  que  d’acord  amb  el  que  determina  l’article  82.2  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’atorga a la Sra. XXXXXXXXX
un termini de quinze dies a comptar a partir de l’endemà de la rebuda de la present notificació, per
tal que presenti les al·legacions i/o els documents que al seu dret convinguin, adjuntant còpia de
l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 11 d’abril de 2022, i informe de l’asseguradora
Zurich de data 19 d’abril de 2022, sent rebutjada sense accés el dia 11 de juliol de 2022 pel sistema
NOTUM (P0819600H).

Atès  que  en  data  19  d’octubre  de  2022 es  publica  en  el  Butlletí  Oficial  de  l’Estat,  anunci  de
notificació  per  edictes,  els  efectes  de  donar  compliment  al  que  disposa  l’article  44  de  la  Llei
39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Comú de les Administracions Públiques, sobre la notificació
de resolucions i actes administratius, atès que no ha estat possible notificar a la Sra. XXXXXXXXX
amb DNI núm.XXXXXXXXX  , anunciant en el BOE el Tràmit d’Audiència de data 29 de juny de
2022  i  amb  número  de  registre  de  sortida  2022/3194,  en  relació  a  l’expedient  de  reclamació
patrimonial  núm.  2022/626,  que  no  és  possible  d’establir  la  relació  causal  necessària  entre  el
funcionament del  servei  i  el  resultat  lesiu,  i  per tant,  no es compleixen els requisits legals per
reconèixer la responsabilitat patrimonial de l’Administració, i  que d’acord amb el que determina
l’article  82.2  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Comú de  les  Administracions
Públiques, s’atorga a la interessada un termini de 15 dies a partir del dia següent de la publicació
d’aquest edicte, per la presentació de les al·legacions i/ o documents que en dret convinguin. De la
mateixa  forma,  l’expedient  podrà  ser  consultat  en  les  dependències  de  l’Ajuntament  de  Sant
Andreu de Llavaneres, sol·licitant cita prèvia ( referència exp. ABSIS 2022/626).

Atès  que  per  part  de  la  Sra.  XXXXXXXXX amb DNI  núm.  XXXXXXXXX no ha  presentat  cap
al·legació i/o document que en dret convinguin, en relació al Tràmit d’Audiència efectuat.
  
Vist  que  la  responsabilitat  patrimonial  de  l’Administració  pública  per  les  lesions  sofertes  pels
particulars en llurs béns i drets, com a conseqüència del funcionament dels serveis públics, està
prevista en l’art.106 de la Constitució. La seva regulació es conté en els articles 81 a 87 de la Llei
26/2010 i, actualment, en l’art. 32 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
(LRJSP), pel que fa els principis de la responsabilitat, i, en relació amb la indemnització i el seu
càlcul, en l’article 34 del mateix cos legal. Pel que respecta al procediment, es regula en la llei
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques(LPAC),  concretament  en  els  articles  65,67,81,91  i  92,  com un procediment  dins  del
procediment comú.

Atès que d’acord amb la legislació abans esmentada, els ciutadans tenen dret a ser indemnitzats
per les administracions públiques de Catalunya de tota lesió que pateixin en qualsevol de llurs béns
i drets, sempre que sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics,
excepte en els casos de força major  o de danys que els ciutadans tinguin el  deure jurídic de
suportar. Els requisits que hi han de concórrer perquè la petició prosperi i la persona perjudicada
tingui  tingui  dret  a  ser  indemnitzada  són:  a)  Que  existeixi  un  dany  efectiu,  avaluable
econòmicament i individualitzat en relació amb una persona o un grup de persones; b) Que la lesió
sigui  conseqüència  del  funcionament  normal  o  anormal  de  servei  públic;  c)  Que  no  hi  hagi
intervingut força major, i d) Que el dany sigui antijurídic, en el sentit de qui el pateixi no tingui el
deure jurídic de suportar-lo.

Vist que de conformitat amb l’article 174 del text refós de la Llei  municipal  i  de règim local de
Catalunya (TRMRLC), aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, els ens locals responen
directament dels danys i perjudicis causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència
del  funcionament  dels  serveis  públics,  en  els  termes previstos  per  la  legislació  general  sobre
responsabilitat patrimonial.  

7

NIF: P 0819600 H  Plaça de la Vila, 1  08392  Sant Andreu de Llavaneres  Tel. 93 702 36 00  www.ajllavaneres.cat



Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria

NÚM. JGL2023/10

Vist l’informe jurídic, de data 2 de febrer de 2023, relatiu a la reclamació patrimonial per danys
corporals  presentada  pel  Sra.  XXXXXXXXX,  considerant  que  l’informe  dels  Serveis  Tècnics
Municipals de data 11 d’abril de 2022, reflecteix que una vegada realitzada la inspecció al Camí del
Castell a l’alçada del núm.38 es constata que el paviment de la calçada presenta irregularitats i un
clot de dimensions aproximades 25cmx11cm, i de 3cm de profunditat, i de la mateixa forma, que el
Camí del Castell es de sentit únic amb una calçada central i vorera a banda i banda de la mateixa.
La vorera del cantó de la dreta es troba en bones condicions i te unes dimensions de 80cm al igual
que la vorera del cantó esquerra, que també te unes dimensions de 80cm, i es troba en bon estat
de conservació en aquest tram, i que a 20 metres de distancia del Camí del Castell núm.38, hi ha
un pas de vianants senyalitzat i en bon estat de conservació, per fer el canvi de cantó de vorera per
als  vianants.  I  que  tanmateix,  la  irregularitat  que  es  descriu  a  l’informe  dels  Servies  Tècnics
Municipals  de  data  11  d’abril  de  2022,  no  provoca  un  risc  que  sobrepassi  els  estàndards  de
seguretat  exigibles conforme a la  consciència  social,  motiu  pel  qual,  l’obligació  general  de les
persones vianants i usuàries de les vies públiques és de transitar-hi amb una mínima diligència i
atenció, no essent possible  establir la relació causal necessària entre el funcionament del servei i
el resultat lesiu i, per tant, no es compleixen els requisits legals per a reconèixer la responsabilitat
patrimonial de l’Administració, i és proposa desestimar la petició de reclamació efectuada per part
la Sra. XXXXXXXXX.

Atès que d’acord amb l’article 67 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Comú de les
Administracions  Públiques,  en  matèria  de  responsabilitat  patrimonial,  en  la  reclamació  que  es
presenti caldrà acreditar la relació de causalitat entre el dany produït i el funcionament del servei
públic.

Atès que l’informe jurídic emès pel Secretari de la Corporació en data 2 de febrer de 2023, es
considera com a motivació del present acord als efectes del que disposa l’article 88.6, en relació a
l’article  35  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Comú  de  les  Administracions
Públiques, i a l’empara de l’article 54 del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local.

En virtut de tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT la reclamació de responsabilitat presentada per la Sra.
XXXXXXXXX, atès que l’informe jurídic de data 2 de febrer de 2023 emès pel Secretari  de la
Corporació,  considera que l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 11 d’abril de 2022,
reflecteix que una vegada realitzada la inspecció al Camí del  Castell  a l’alçada del núm.38 es
constata que el paviment de la calçada presenta irregularitats i un clot de dimensions aproximades
25cmx11cm, i de 3cm de profunditat, i de la mateixa forma, que el Camí del Castell es de sentit
únic amb una calçada central i vorera a banda i banda de la mateixa. La vorera del cantó de la
dreta es troba en bones condicions i te unes dimensions de 80 cm al igual que la vorera del cantó
esquerra, que també te unes dimensions de 80 cm, i es troba en bon estat de conservació en
aquest tram, i que a 20 metres de distancia del Camí del Castell núm.38, hi ha un pas de vianants
senyalitzat i en bon estat de conservació, per fer el canvi de cantó de vorera per als vianants. I que
tanmateix, la irregularitat que es descriu a l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 11
d’abril de 2022, no provoca un risc que sobrepassi els estàndards de seguretat exigibles conforme
a la consciència social, motiu pel qual, l’obligació general de les persones vianants i usuàries de les
vies públiques és de transitar-hi amb una mínima diligència i  atenció, i  per tot l’exposat, no és
possible establir la relació causal necessària entre el funcionament del servei i el resultat lesiu i, per
tant,  no  es  compleixen  els  requisits  legals  per  a  reconèixer  la  responsabilitat  patrimonial  de
l’Administració.
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Segon.- NOTIFICAR el present acord a la interessada juntament amb còpia de l’informe jurídic
emès i a la companyia d’assegurances de l’Ajuntament, als efectes oportuns.

2.04 ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  D’OBRES  PER  A LA  RENOVACIÓ  DELS
TANCAMENTS D’ALUMINI DE LES AULES I LA ZONA DE RECEPCIÓ DE LA LLAR D’INFANTS
SANT NICOLAU DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

D’acord amb l’article 92.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  s’acorda  per
unanimitat dels membres presents, retirar aquest punt de l’ordre del dia.

2.05 DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA
GESTIÓ DEL CASAL D’ESTIU MUNICIPAL

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 4 de març de 2020, va aprovar
els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars per a l’adjudicació del contracte de serveis
per a la gestió del casal d’estiu municipal i va convocar el procés de licitació mitjançant tramitació
ordinària i procediment obert.

Vist  que la  Mesa de contractació,  en data  1 de juny de 2020, va proposar a l’òrgan competent
l’adjudicació  del  contracte  de  serveis  per  a  la  gestió  del  casal  d’estiu  municipal a  la  societat
Puntuajocs, S.L., amb NIF. B64958838, per un import de 34.900,00 euros, IVA exclòs, per ser la
proposició econòmicament més avantatjosa per a l’Ajuntament.

Vist que en data 10 de juny de 2020 es va constituir a la Tresoreria d’aquesta corporació, la garantia
definitiva  d'un  import  total  de  1.750,00  euros,  mitjançant  aval  bancari  (dipòsit  3/2020/5021),
corresponent al 5% de l’import proposat, IVA exclòs.

Vista la sol·licitud de data 20 de maig, amb registre d'entrada número 2022/4540, presentada pel
senyor  Ivan  Genero  Soler,  en  nom i  representació  de  l'empresa Puntuajocs,  S.L.,  demanant  la
devolució de la garantia definitiva dipositada en aquest Ajuntament, per respondre de les obligacions
derivades de la contractació esmentada.

Vist l’informe favorable de la tècnica municipal d’Educació, de data 3 de febrer de 2023, en el què
s’indica que l'empresa adjudicatària ha dut a terme de forma correcta l'objecte del contracte i que
no s’han produït danys a les instal·lacions municipals.

Vist l’article 111 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que regula la
devolució i cancel·lació de les garanties definitives.

Vista la Disposició Addicional segona, apartat 1, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, de competències en matèria de contractació en les entitats locals.

Atès que les competències pròpies de l’Alcaldia en matèria de contractació, van ser delegades per
Decret d’Alcaldia número 2019/434 de data 17 de juny, a la Junta de Govern Local.

En virtut de tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

9

NIF: P 0819600 H  Plaça de la Vila, 1  08392  Sant Andreu de Llavaneres  Tel. 93 702 36 00  www.ajllavaneres.cat



Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria

NÚM. JGL2023/10

Primer.- APROVAR la devolució de la garantia definitiva de 1.750,00 euros, dipositada en aquest
Ajuntament mitjançant  aval  bancari, a  l’empresa Puntuajocs,  S.L.,  amb  NIF.  B64958838,
corresponent al 5% de l’import proposat pel contracte de serveis per a la gestió del casal d’estiu
municipal de Sant Andreu de Llavaneres.

L’esmentat acord es fonamenta en l'informe tècnic de data 3 de febrer de 2023, que es considera com
a motivació del  present acord als efectes del que disposa l’article 88.6, en relació a l’article 35,
ambdós de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i a la Tresoreria de l’Ajuntament, als efectes
oportuns.

2.06 APROVACIÓ DE LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA
GESTIÓ DEL CASAL D'ESTIU DE LLEURE I ESPORT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES,
TEMPORADA 2023

Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 1 de febrer de 2022, va aprovar el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, per a la contractació
dels serveis de les activitats municipals d’estiu, esportives i de lleure: lot 1 - servei públic per a la
gestió del casal d’estiu de lleure i esport i lot 2 - servei de monitoratge del curset de natació a la
piscina municipal, mitjançant procediment obert i amb un tipus de licitació, pel que fa el lot 1, de
41.304,58 euros, IVA exclòs.

Vist  que la  Junta de Govern Local,  en sessió ordinària celebrada el  dia  12 d’abril  de 2022,  va
adjudicar el lot 1 (gestió del casal d’estiu de lleure i esport) del contracte de serveis per a la gestió del
casal d’estiu de lleure i esport i del monitoratge del curset de natació a la piscina Municipal de Sant
Andreu de Llavaneres, mitjançant procediment obert, a l’empresa Anncon Lleure i Oci, S.L., amb NIF.
B17767583, i domicili al carrer Salvador Espriu, 12, 17246 de Santa Cristina d’Aro (Girona), per un
import  de  40.820,00  euros,  IVA  exclòs,  i  per  a  la  temporada  2022,  per  ser  la  proposició
econòmicament més avantatjosa per a l’Ajuntament.

Vist que en data 3 de maig de 2022 es fa formalitzar el contracte administratiu.

Vist que la clàusula 2ª del plec de clàusules administratives (PCAP) estableix que la durada del
contracte serà d’un any (temprada 2022) i podrà ser objecte de prorrogues anuals amb un màxim de
3 (2023,2024 i 2025), de forma expressa i per mutu acord entre les parts abans de la finalització del
contracte.

Vist  que  en  data  25  de  gener  de  2023  la  senyora  XXXXXXXXX,  en  nom i  representació  de
l’empresa Anncon Lleure i  Oci,  S.L. amb NIF.  B17767583,  va sol·licitar  la  primera pròrroga del
contracte de serveis per a la gestió del Casal d’estiu de lleure i esport, temporada 2023.

Atès que l’eventual pròrroga es portarà a terme en les mateixes condicions i amb les mateixes
prescripcions tècniques que el contracte de serveis, amb compliment de la normativa relacionada
amb l’activitat.

Atès que la pròrroga del contracte, d’acord l’article 36 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, es perfecciona mitjançant la formalització de la mateixa.
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Vist que el preu de les eventuals pròrrogues és de 40.820,00 euros, IVA exclòs.

Atès  que  en  la  partida  3262  2279  908  Casal  d’estiu  del  pressupost  municipal  vigent  hi  ha
consignació pressupostària suficient.

Vist l’informe de la tècnica d’Educació municipal.

Vist que el període de la primera pròrroga del contracte estarà comprès entre l’1 de maig de 2023 i
el 30 de setembre de 2023.

Vista la Disposició Addicional tercera apartat 8 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic i l’article 4.1 apartat a) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, en relació a
l’article 16.1 del Reial Decret 424/2017 de 28 d’abril.

Vist l’informe de Secretaria i d’Intervenció Accidental.

Vist l’article 29 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Atès que les competències pròpies de l’Alcaldia en matèria de contractació, van ser delegades per
Decret d’Alcaldia número 2019/434 de data 17 de juny, a la Junta de Govern Local.

En virtut de tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- APROVAR la primera pròrroga del contracte de serveis per a la gestió del casal d’estiu de
lleure i esport de Sant Andreu de Llavaneres, temporada 2023, amb Anncon Lleure i Oci, S.L., NIF.
B17767583, per un import de 40.820,00 euros, IVA exclòs.

L'esmentada pròrroga es subjectarà al plec de clàusules administratives i tècniques particulars.

Segon.- FORMALITZAR en document administratiu la pròrroga del contracte de serveis per a la
gestió del casal d’estiu de lleure i esport, de durada entre l’1 de maig de 2023 i el 30 de setembre
de 2023.

Tercer.- AUTORITZAR la despesa prevista per a la pròrroga del contracte, per un import total de
43.483,06 euros IVA inclòs (8.400,00 euros + 21% IVA, 8.990,56 euros + 10% IVA, 23.429,44 euros
exempt d’IVA), a càrrec de la partida 3262 2279 908 del pressupost municipal vigent.

Quart.- NOTIFICAR el present acord a Anncon Lleure i Oci, S.L. i al Departament d’Intervenció de
l’Ajuntament, als efectes oportuns.

Cinquè.- PUBLICAR  la  formalització  de  la  primera  pròrroga  a  la  Plataforma  de  Contractació
Pública.

2.07 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES ORDINÀRIES
PER A L’ADEQUACIÓ DE LA URBANITZACIÓ I DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE CAN AMAT
DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

Vist el projecte bàsic i executiu de les obres ordinàries per a l’adequació de la urbanització i de
l’enllumenat públic de Can Amat de Sant Andreu de Llavaneres, redactat per l’enginyer industrial
XXXXXXXXX i amb un pressupost total d’execució per contracte de 119.263,73 euros, IVA inclòs.
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Vist que l'àmbit de l'actuació de les obres comprèn els següents carrers o trams:

- Carrer dels Contrabandistes, al tram comprès entre el Passatge de les Alzines i l'Avinguda de
Can Amat.

- Avinguda de Can Amat, al tram comprès entre els carrers Joan Oliver i la Selva.
- Carrer de les Ginesteres.
- Tram peatonal de la zona verda que connecta l'avinguda de Can Amat amb el Carrer dels

Contrabandistes.

Vist l’informe dels serveis tècnics municipals.

Vistos els articles 37, 38 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Vist l’article 21.1.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el qual
atribueix competència a l’Alcalde per a l’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan ho sigui
per a la seva contractació o concessió.

Atès que la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector  públic,  en el  seu apartat  primer,  determina que correspon a l’Alcalde,  com a òrgan de
contractació, la competència respecte els contractes que no superin el 10 per 100 dels recursos
ordinaris  del  pressupost,  i  en  el  seu  apartat  catorzè  estableix  que,  als  efectes  de  determinar
aquesta competència, s’inclourà en l’import dels contractes l’Impost sobre el Valor Afegit.

Atès que el pressupost de les obres no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost vigent
que són 1.455.772,80 euros.

Atès que les competències pròpies de l’Alcaldia  en matèria  d’aprovació  de projectes d’obres i
serveis, van ser delegades per Decret d’Alcaldia número 2019/434, de 17 de juny, a la Junta de
Govern Local.

En virtut de tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- APROVAR  INICIALMENT  el  projecte bàsic  i  executiu  de  les  obres  ordinàries  per  a
l’adequació de la urbanització i de l’enllumenat públic de Can Amat de Sant Andreu de Llavaneres,
redactat per l’enginyer industrial  XXXXXXXXX i amb un pressupost total d’execució per contracte
de 119.263,73 euros, IVA inclòs.
  
Segon.- SOTMETRE a informació pública l’esmentat projecte executiu per un període de trenta
dies  hàbils  mitjançant  la  publicació  d’un  edicte  en  el  tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament,  BOPB,
DOGC i al web municipal,  durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions.

Tercer.- NOTIFICAR el present acord als interessats, als efectes oportuns.

2.08  LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
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LLICÈNCIA DE SERVEIS

EXP. 2022/4039 –   EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.  
          
NÚM. EXP.: 2022/4039
LLIC. URBANÍSTICA: 046/2022
SOL·LICITANT: XXXXXXXXX       NIF:  XXXXXXXXX
PROPIETARI:   EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.     CIF: B82846817
OBRES:  Nova canalització de línia BT a 400V per nou subministrament d'obres. La rasa serà de 3
metres i estesa de línia de 5 metres
SITUACIÓ: C/ Avda. del Mirador, 65

Vista la instància presentada en aquest Ajuntament en data 16 de desembre de 2022, amb registre
d'entrada E/2022-12311, sol·licitant una llicència de serveis a l’adreça abans referenciada.

Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal, de data 2 de febrer de 2023.

En virtut de tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- Concedir la llicència municipal per la realització de les obres de referència, salvant el dret
de propietat i sens perjudici de tercers, a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U., d’acord al
projecte i a la documentació presentada.

Segon.- Sotmetre la llicència al compliment de les següents condicions :

1ª.- El termini d'execució de les obres serà de tres mesos per a començar-les i un any per acabar-
les, amb possibilitat de pròrroga per la meitat de temps inicialment concedit, sol·licitada de manera
justificada abans de l’acabament del termini de vigència. En ambdós casos, els terminis s'han de
comptar des de la data de notificació al promotor, d'aquesta llicència.

2ª.- La caducitat de la llicència es produeix pel transcurs d'ambdós terminis sense haver començat
les obres o bé sense haver-les acabat.
2.1.- Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se’n
demana i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació urbanística en vigor, llevat dels casos en
què s’hagi acordat la suspensió de l’atorgament.
2.2.- Les persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del
termini de començament com del termini d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei,
per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-
se els terminis establerts. La llicència prorrogada per aquest procediment no queda afectada pels
acords regulats a l’article 73 del D.L 1/2010 de 3 d’agost  pel qual s’aprova el Text refós de la llei
d’urbanisme.  

3ª.- Previ a l’inici de les obres, s’hauran de posar en contacte amb els Serveis tècnics municipals
per  a  la  senyalització  de  les  conduccions  municipals  "in  situ",  contacte  per  telèfon  als  núm.
617.35.05.12 o 93.702.36.00 o al correu electrònic arqtecnic@ajllavaneres.cat.

4ª.- S'evitaran els problemes de trànsit i es procuraran les menors molèsties possibles,  mantenint-
se el contacte necessari amb els Serveis Tècnics i la Policia Municipal (93.702.36.36), tant per la
programació prèvia, com durant l'execució.
Per la col·locació de runes a la via pública s’hauran de posar en contacte amb el Cap de la Policia
municipal (tel. 93.7926969) per evitar problemes al tràfic rodat de la zona i als vianants.
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5ª.- Es responsabilitza al titular de la llicència, sense perjudici de la garantia que es determini, dels
danys, anomalies i defectes ocasionats durant les obres o que puguin imputar-se a les mateixes i
procedirà a les reparacions i reposicions que corresponguin.

6ª.- Si el vial té prevista l'execució d'obres urbanístiques o l'establiment d'alguns serveis municipals
que  motivin  un  necessari  i  imprescindible  canvi  d'emplaçament  de  les  instal·lacions  objecte
d'aquesta llicència, l'empresa titular els efectuarà en el mínim de temps possible i a la conformitat
tècnica municipal.

7ª.- Aquesta llicència únicament autoritza la instal·lació sol·licitada i grafiada en el plànol o croquis
presentats i tota ampliació o modificació requerirà una nova sol•licitud i llicència.
Els imprevistos que puguin sorgir es resoldran, prèvia consulta amb els Tècnics Municipals.

8ª.- Es notificarà per escrit a l'Ajuntament, l'inici i acabament de les obres.

9ª.- Tots els desperfectes ocasionats a la via pública o a altres serveis municipals (paviments, tubs
d’aigua, etc.), es repararan en el seu estat actual. Un cop acabades les obres, es realitzarà una
comprovació  conjunta  amb  EDISTRIBUCION  REDES  DIGITALES  SLU  i  els  Serveis  tècnics
municipals per comprovar l’estat dels paviments i serveis reposats.  

10ª.- El material a utilitzar en la reposició del paviment del carrer, si és el cas, serà de les següents
característiques i qualitats: La rasa es taparà i compactarà amb «tot-u» al 95% P.M. La reposició
del paviment d’asfalt del carrer es farà a base de dues capes d’asfalt en calent de 12 cm de gruix
amb els seus corresponents recs asfàltics. La primera capa serà de 7 cm de D-12 i la capa final de
rodadura serà de 5 cm de 5A, col·locat damunt una base de formigó en sec de 20 cm de gruix
mínim. Finalment tota la junta amb el paviment existent es segellarà amb un rec d’asfalt i sorra fina.
La reposició del paviment d’asfalt del carrer es farà en tot el recorregut de la canalització reparada
en la via pública.

11ª.- El  material  a  utilitzar  en  la  reposició  del  paviment  de  la  vorera  serà  de  les  següents
característiques i qualitats: La rasa es taparà i compactarà amb «tot-u» al 95% P.M. La reposició
del paviment es farà amb les mateixes peces existents i de idèntiques característiques tècniques i
color, pres amb morter de ciment pòrtland damunt d’una base de formigó H-200 de 10 cm de gruix
mínim. Finalment es segellaran les juntes amb una «vorada» de ciment pòrtland.

12ª.- Les  obres  es  mantindran  correctament  senyalitzades,  tant  de  dia  com de  nit,  per  evitar
possibles  accidents  al  tràfic  rodat  i  molèsties  als  vianants,  tal  com  disposa  el  Real  Decret
1627/1997 de 24 d’octubre sobre «Disposicions mínimes de seguretat  i  salut  en les obres de
construcció».

13ª.- La reposició, compactat i tapat de la cala es portarà a terme en un termini màxim de 48 hores.

14ª.- Queda totalment prohibida l’ocupació de la via pública amb runa o materials de les obres. En
cas de necessitar l’ocupació es posarà en contacte amb el  Cap de la Policia Municipal  prèvia
sol•licitud per escrit davant d’aquest Ajuntament.

15ª.- Salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.

16ª.- La  senyalització  del  recorregut  de  la  conducció  elèctrica  anirà  a  càrrec  del  sol•licitant
senyalitzant-la mitjançat peces especials. Un cop acabades les obres es lliurarà  plànol acotat als
Servis  tècnics municipals  amb el  pas exacte  de la nova conducció,  acompanyant  certificat  del
compliment de distàncies mínimes reglamentaries als serveis existents.
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17ª.- Caldrà aportar el corresponent certificat de gestió de residus de l’abocador autoritzat.

PRÒRROGA LLICÈNCIA DE SERVEIS

EXP. 2022/2638 – EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.

Antecedents de fet:

Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament, en data 27 de juliol de 2022, amb registre
d'entrada E/2022-6993:

NÚM. EXP.: 2022/2638
LLIC. URBANÍSTICA: 035/2022
SOL·LICITANT: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.    NIF: B82846817
RERPESENTANT: XXXXXXXXX    DNI:  XXXXXXXXX
OBRES: Nova canalització de línia BT a 400V per nou suministrament
SITUACIÓ: C/ Passeig dels Til·lers, s/n      REF. CADASTRAL: 7324504DG5072S0001UM

Atès que en data 4 d’octubre de 2022, la Junta de Govern Local va concedir la llicència de serveis
a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U., per la realització de les obres consistents en una
rasa de 34 metres amb una estesa de línia de 74 metres per a nova canalització de línia BT a 400
V per a nou subministrament  al carrer Passeig dels Til·lers, s/n.

Atès que en data 10 d’octubre de 2022, l’Ajuntament va notificar l’esmentat acord a la titular de la
llicència i, per tant, aquesta data inicia el còmput dels terminis de començament i d’acabament de
les obres.

Vist  l’escrit  de  data  9  de  gener  de  2023,  presentat  per  la  Sra.  XXXXXXXXX,  actuant  en
representació  d’EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.  en què sol·licita  una pròrroga del
termini d’iniciació de les obres esmentades.

La condició 1 de la llicència concedida estableix que el termini d’execució de les obres és de tres
mesos per començar-les i un any per acabar-les.

La condició 2.3 de la llicència concedida estableix que els titulars de la llicència tenen dret a una
pròrroga del termini d’inici de les obres, per la meitat del termini de la llicència concedida.

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, de data 2 de febrer de 2023.

En virtut de tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- CONCEDIR una pròrroga del termini per iniciar les obres consistents en la realització d’una
rasa de 34 metres amb una estesa de línia de 74 metres per a nova canalització de línia BT a 400
V per  a  nou  subministrament   al  carrer Passeig  dels  Til·lers,  s/n a  EDISTRIBUCIÓN REDES
DIGITALES S.L.U., les quals hauran de començar-se abans del 25 de febrer de 2023 i finalitzar
abans del 10 d’octubre de 2023. L’esmentada concessió es fonamenta amb l’informe tècnic emès
pel tècnic municipal en data 2 de febrer de 2023, que es considera com a motivació del present
acord als efectes del que disposa l’article 88.6, en relació a l’article 35, ambdós de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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Segon.- NOTIFICAR el present acord a la interessat.

LLICÈNCIA D’OBRES MENORS

EXP. 2022/3001 – SADET LLAVANERES, S.L.

Antecedents de fet:

Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 20 de setembre de 2022, amb registre
d'entrada E/2022-8531:

NÚM. EXPEDIENT: 2022/3001   LLIC. URBANÍSTICA: 073/2022
SOL·LICITANT: SADET LLAVANERES, S.L.      NIF.: B67607119
REPRESENTANT:  XXXXXXXXX                       DNI.:  XXXXXXXXX
ADREÇA DE L'OBRA: XXXXXXXXX      
REF. CADASTRAL: 8915104DG5081N0001KW
OBRES: Legalització de la construcció de quatre piscines
TÈCNIC REDACTOR:  XXXXXXXXX, arquitecte (ESPAI QBIC ARQUITECTURA SLP)

Fonaments de dret:

Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts pels articles 71 al 81 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals en data 30  de gener
de 2023,els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita són conformes a la
vigent normativa urbanística reguladora amb les condicions que s’especifiquen a la llicència.

Vist l’informe jurídic de data  31 de gener de 2023.

Vist el que disposen els articles 187 al 188 del text consolidat del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, l'article 5, 13 i 14 del Decret 64/2014,
de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística, i d'altra
legislació concordant i aplicable.

De conformitat  amb els  antecedents exposats,  i  vistes les atribucions que en aquesta matèria
confereix l'article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la lei municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

Atès que l’òrgan competent per la concessió de llicències urbanístiques és la Junta de Govern
Local, en virtut de la delegació efectuada per l’alcalde mitjançant Decret 434/2019, de 17 de juny.

En virtut de tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- Concedir la llicència municipal d'obres menors, salvant el dret de propietat i sense perjudici
de tercers, a SADET LLAVANERES, S.L., amb NIF BB67607119, per la legalització  de les obres
executades al carrer XXXXXXXXX, d'acord a amb la documentació tècnica aportada, redactada pel
tècnic XXXXXXXXX, arquitecte, i les obres executades (sense perjudici de la necessària incoació
d’un expedient sancionador per l’execució d’obres sense llicència).
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Segon.- Donar  trasllat  del  present  acord a  l’interessat  amb indicació  dels  recursos  que  siguin
procedents.

LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS

EXP. 2022/1215 –   BAGES&ANOIA PROMOTORS S.L.  

Antecedents de fet:

Vista  la  sol·licitud presentada  en aquest  Ajuntament  en data 19 d’abril  de 2022,  amb registre
d'entrada E/2022-3406:

EXPEDIENT: 2022/1215       LLIC. URBANÍSTICA:  025/2022
SOL·LICITANT:  BAGES&ANOIA PROMOTORS S.L.       NIF: B33300518
REPRESENTANT:  XXXXXXXXX                                      DNI:  XXXXXXXXX
ADREÇA DE L'OBRA:  Illa M5- PP El Balís, sector PP-20 bis (carrer del Port, 14)
REF. CADASTRAL:   8814806DG5081S0011TJ - 8814806DG5081S0012YK                            
OBRES A REALITZAR:  Construcció 15 habitatges en renglera
PRESSUPOST: 2.971.038 €
TÈCNIC REDACTOR:  XXXXXXXXX, arquitecta (conxitabalcellsassociats, S.L.P.)

Fonaments de dret:

Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts pels articles 71 al 81 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Considerant que, d'acord amb els informes emesos pels serveis tècnics municipals en data 6 de
setembre de 2022 i en data 30 de gener de 2023, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització
dels  quals  se  sol·licita  són  conformes  a  la  vigent  normativa  urbanística  reguladora  amb  les
condicions que s’especifiquen a la llicència.

Vist l’informe jurídic de data  31 de gener de 2023.

Vist el que disposen els articles 187 al 188 del text consolidat del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, l'article 5, 13 i 14 del Decret 64/2014,
de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística, i d'altra
legislació concordant i aplicable.

De conformitat  amb els  antecedents exposats,  i  vistes les atribucions que en aquesta matèria
confereix l'article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

Atès que l’òrgan competent per la concessió de llicències urbanístiques és la Junta de Govern
Local, en virtut de la delegació efectuada per l’alcalde mitjançant Decret 434/2019, de 17 de juny.

En virtut de tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Concedir la llicència municipal d'obres majors, salvant el dret de propietat i sense perjudici
de tercers, a BAGES&ANOIA PROMOTORS S.L., amb NIF B33300518, per la realització de les
obres de construcció 15 habitatges en renglera al carrer Illa M5- PP El Balís, sector PP-20 bis
(carrer  del  Port,  14),  d'acord  amb la  documentació  tècnica aportada,  redactada per  la  tècnica
XXXXXXXXX, i  que queda incorporada a la llicència urbanística com a condició material  de la
mateixa.

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada, requerint-la perquè en termini de DEU
DIES  doni  compliment  als  següents  condicionants  documentals,  previs  a  la  notificació  de  la
possessió de la llicència:

1ª.- Document acreditatiu del pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

2ª.- Fulls d’assumpció de la direcció facultativa i d’execució de l’obra de les persones tècniques
competents, visats pel corresponents col·legis professionals.

3ª.- Dipòsit de la fiança, per un import de 52.500 €, per respondre dels serveis urbanístics existents
en el lloc.

4ª.- Contracte d’acceptació de residus generats a l’obra, amb un gestor de residus autoritzat, tal
com s'estableix  a  l'article  11.c  de la  redacció  actual  del  Decret  89/2010,  per  tal  de garantir  la
correcta destinació dels dels residus separats per tipus, en què hi haurà de constar el codi del
gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.

5ª.- Full de designació de l’empresa contractista que porti a terme les obres.

6ª.- Acreditació de l’alta d’activitat econòmica de l’empresa contractista.

7ª.- Projecte d'infraestructura comú de telecomunicacions (ICT).

Tercer.- Sotmetre la llicència al compliment de les següents condicions:

1ª.-  Abans del començament de les obres caldrà:
1.1. Aportar un exemplar del projecte executiu, en suport digital, signat per un tècnic competent, i
visat pel corresponent Col·legi Professional, acompanyat d’una declaració responsable signada pel
tècnic  redactor  conforme  aquest  document  no  contravé  les  determinacions  del  projecte  bàsic
objecte de la llicència. Cas que el projecte executiu modifiqui substancialment les determinacions
del projecte bàsic, caldrà tramitar una modificació de la llicència. Cas que les modificacions no
siguin substancials, caldrà que s’efectuï una comunicació prèvia en els termes establerts a l’article
76 del  Decret  64/2014,  de 13 de maig,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  sobre protecció  de la
legalitat urbanística.
1.2. Aportar el Full del programa de control de qualitat.
1.3. Col·locar i mantenir en bones condicions, durant el termini d’execució de l’obra i en lloc visible
des de la via pública, la placa d’obres homologada per l’Ajuntament, que es lliurara a la persona
titular juntament amb la llicència.

2ª.-  El termini d'execució de les obres serà d'un any per a començar-les i tres anys per acabar-
les, amb possibilitat de pròrroga per la meitat del temps inicialment concedit, sol·licitada de manera
justificada abans de l’acabament del termini de vigència. En ambdós casos, els terminis s'han de
comptar des de la data de notificació al promotor, d'aquesta llicència.
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3ª.- a) La  caducitat  de  la  llicència  es  produeix  pel  transcurs  d'ambdós  terminis  sense  haver
començat les obres o bé sense haver-les acabat.
b) Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se’n
demana i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació urbanística en vigor, llevat dels casos en
què s’hagi acordat la suspensió de l’atorgament.
c) Les persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini
de començament com del termini d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la
meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els
terminis establerts. La llicència prorrogada per aquest procediment no queda afectada pels acords
regulats  a  l’article  73  del  D.L 1/2010  de  3  d’agost   pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  llei
d’urbanisme.

4ª.- La renúncia o separació del tècnic o facultatiu director, implicarà la immediata i total paralització
de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les mateixes condicions que inicialment foren
precises.

5ª.- Les  façanes son  subjectes  a  la  servitud  gratuïta  d'instal·lació  de  les  plaques,  números  o
suports que l'Ajuntament determini per a fins públics.

6ª.- De no existir voravia en front de l'edifici, el propietari estarà obligat a construir-la al seu càrrec,
utilitzant els materials i subjecte al model, amplada i rasants que s'assenyalin, en tota la llargada de
l'immoble afrontador amb la via pública.

7ª.- Si es tracta d'una construcció o d'una reconstrucció d'un edifici és obligatori instal·lar una tanca
de  protecció  que  no  podrà  impedir  el  trànsit  públic.  Les  bastides  que  s'utilitzaran  hauran
d'acomodar-se a les prescripcions de seguretat del personal empleat a les obres i de les persones
que transiten per la via pública.

8ª.- La concessió d'aquesta llicència no prejutja, en cap cas, l'autorització per a instal·lar activitats
molestes, insalubres, nocives o perilloses.

9ª.- La persona titular de la llicència notificarà a l’Ajuntament l’execució de les obres de l’estructura
de l’edificació en un termini màxim de 7 dies des de la seva finalització, per tal que els serveis
tècnics municipals efectuïn una visita d’inspecció.   

10ª.- En  cas  d'ocasionar  desperfectes  a  la  via  pública  o  a  altres  serveis  municipals  com  a
conseqüència de les obres, aniran a compte del peticionari d’aquesta llicència la seva reparació i
posta a punt.

11ª.- Queda totalment prohibida l’ocupació de la via pública amb runa o materials de les obres. En
cas de necessitar l’ocupació caldrà obtenir l’autorització en els termes que estableix l’Ordenança
reguladora de via pública, aprovada en data 28 de març de 2008.

12ª.- En cas de necessitar la instal·lació d'una grua torre per a l’execució de les obres, caldrà
tramitar la corresponent llicència, en els termes establerts a l’Ordenança municipal reguladora de
llicències urbanístiques, aprovada definitivament en data 15 de setembre de 2011.

13ª.- La concessió d'aquesta llicència està condicionada a l’adopció de les mesures correctores i a
disposar de l’acta de comprovació segons s’estableixi a la Llei 3/2010, de l’informe de prevenció i
seguretat en matèria d’incendis emès per la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i
Salvaments (DGPEIS).
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14ª.- Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador
des  del  dia  següent  a  la  seva  terminació,  s’haurà  de  comunicar  per  escrit  davant  d’aquest
Ajuntament  el  final  d’obres,  al  mateix  temps,  els  subjectes  passius  hauran  de  presentar  una
declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns per
acreditar el cost i consignat.

15ª.- Per l'obtenció dels serveis de competència municipal, caldrà que, una vegada finalitzades les
obres,  la  persona titular  de  la  llicència  procedeixi  al  tràmit  de  comunicació  prèvia  de  primera
utilització  i  ocupació  de  l’edifici.  La  comunicació  s’haurà  d’acompanyar  de  la  certificació  del
facultatiu director que acrediti la data de finiment de les obres i del fet que aquestes s’han efectuat
d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i
que  l’edificació  està  en  condicions  de  ser  utilitzada.  Caldrà  aportar  també  la  documentació
establerta a l’article 54 de l’Ordenança municipal reguladora de llicències urbanístiques.

16ª.- La  primera  ocupació  de  l’habitatge  estarà  subjecta  a  subscriure  el  pertinent  conveni  de
subministrament d'aigua potable i a la realització del projecte de portada d'aigua amb el Servei
Municipal d'Aigües.

Quart.- Donar trasllat del present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que
siguin procedents.

DESISTIMENT LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ

EXP. 2022/2634 – SRA.  XXXXXXXXX

NÚM. EXPEDIENT: 2022/2634
LLIC. URBANÍSTICA: 054/2022
SOL·LICITANT: XXXXXXXXX     NIF: XXXXXXXXX 
ADREÇA: XXXXXXXXX  
REF. CADASTRAL: 7020205DG5072S0001IM
TÈCNIC REDACTOR: XXXXXXXXX, arquitecta

En data 26 de juliol  de 2022 la Sra. XXXXXXXXX va presentar un escrit  en què sol·licitava la
tramitació d'una llicència de parcel·lació, consistent en la divisió de la parcel·la esmentada, d’una
superfície de 3.225,23 m2 , en dues parcel·les, de 2.424,80 m2 i de 800,43 m2 .de superfície.

En data 4 d’agost de 2022 l’Ajuntament va requerir a la persona sol·licitant de la llicència perquè
completés  la  documentació  administrativa  i  aportés  el  document  tècnic  amb  la  corresponent
signatura electrònica de la persona tècnica redactora.

En data 5 de setembre de 2022 la Sra. XXXXXXXXX va presentar la documentació requerida.

En  data  20  de  desembre  de  2022  l’Ajuntament va  requerir a  l’interessat   que  esmenés
documentació segons les prescripcions establertes a l'informe de l’arquitecte municipal de data 15
de desembre de 2022.

En data  24  de  gener  de 2023 la  Sra.  XXXXXXXXX va  presentar  a  l’Ajuntament  un  escrit  de
desistiment del tràmit de la llicència de parcel·lació.
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Vist el que determina l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, el qual en el seu apartat 4 determina: «4. L’Administració
ha d’acceptar per complet el desistiment o la renúncia, i ha de declarar conclús el procediment
llevat que, havent-s’hi personat tercers interessats, aquests n’instin la continuació en el termini de
deu dies des que van ser notificats del desistiment o renúncia.»

En virtut de tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- ACCEPTAR el desistiment de la llicència de parcel·lació número 2022/2634, instada per la
Sra. XXXXXXXXX, per la divisió  de la parcel·la  situada al  carrer XXXXXXXXX d’aquest  terme
municipal, d’una superfície de 3.225,23 m2 , en dues parcel·les, de 2.424,80 m2 i de 800,43 m2 .de
superfície.

Segon.- DECLARAR  CONCLÚS  el  procediment  i  procedir  a  l’arxiu  de  l’expedient  número
2022/2634.

Tercer.- NOTIFICAR  el  present  acord  a  l’interessat amb  indicació  dels  recursos  que  siguin
procedents.

RECTIFICACIÓ ACORD BONIFICACIÓ ICIO

EXP. 2023/174 – SRA.    XXXXXXXXX  

EXPEDIENT: 2023/174
LLIC. URBANÍSTICA: 12/2023
SOL·LICITANT: XXXXXXXXX        DNI:  XXXXXXXXX
REPRESENTANT: XXXXXXXXX    DNI  XXXXXXXXX
OBJECTE: Substitució del plat de dutxa, adaptació del vàter i barres de recolzament fix
OBRES:  XXXXXXXXX
REF. CADASTRAL: 7234804DG5073S0004LB

Atès que la Junta de Govern Local celebrada el dia 30 de gener de 2023, va DONAR-SE PER
ASSABENTADA de les obres de substitució  del  plat  de dutxa,  adaptació del  vàter  i  barres de
recolzament fix  a realitzar a l’habitatge situat a XXXXXXXXX.

Vist l’informe de la tècnica municipal de data 6 de febrer de 2022, segons el qual s’informa que s'ha
detectat  una  errada  de  fet,  en  el  sentit  què la  sol·licitud  de  la  persona  interessada  va  ser
presentada el 16 de gener de 2023 i en aquest expedient és d’aplicació l’Ordenança fiscal nº3 del
2023, i per tant,  no es pot proposar reconèixer la bonificació del 90% de la taxa, regulada per
l’ordenança fiscal nº3 Article 6.d, al no aportar el certificat acreditatiu de la discapacitat ni acreditar
la residència habitual en l’immoble objecte de la construcció.

Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions  Públiques,  disposa  que  les  Administracions  Públiques  podran  rectificar  en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques
existents en llurs actes.

En virtut de tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- RECTIFICAR l’errada de fet soferta en l’informe tècnic municipal de data 24 de gener de
2023, i que per tant a l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de gener de 2023,  on diu:  
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“(...)

«Tercer.-  TRAMETRE  l’informe  emès  pels  serveis  tècnics,  en  data  24  de  gener  de  2023,  a
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per tal de que sigui aplicada la
bonificació del 90% al rebut de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

(...).»

Ha de dir:

“(...)

“Tercer.-  TRAMETRE  l’informe  emès  pels  serveis  tècnics,  en  data  6  de  gener  de  2023,  a
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per tal de que resolgui sobre la
bonificació del 90% al rebut de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

(...)»

Segon.- NOTIFICAR el  present  acord a l’interessat,  i  a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona als efectes oportuns, juntament amb còpia de l’informe emès.

BONIFICACIÓ TAXA I ASSABENTAT COMUNICACIÓ D'OBRES

EXP. 2023/574 – SRA.  XXXXXXXXX

EXPEDIENT: 2023/574
LLIC. URBANÍSTICA: 023/2023
SOL·LICITANT: XXXXXXXXX           DNI:  XXXXXXXXX
REPRESENTANT: XXXXXXXXX      DNI  XXXXXXXXX
OBJECTE: Instal·lació de cadira salva-escales
OBRES:  XXXXXXXXX
REF. CADASTRAL: 6927705DG5062N0001QA

Vist que en data 30 de gener de 2023, la Sra.  XXXXXXXXX, actuant en representació de la Sra.
XXXXXXXXX,  presenta  comunicació  prèvia  d’obres  per  a  la  realització  de la  instal·lació  d’una
cadira  salva-escales  a  l’habitatge  situat  al  carrer  XXXXXXXXX d’aquest  municipi,  i  sol·licita  la
bonificació de 95 % de la taxa d'expedició de llicències urbanístiques.

Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de data 2 de gener de 2023, en el que es proposa
reconèixer la bonificació del 95% de la taxa,  regulada per l’ordenança fiscal  nº 7, al tractar-se
"d’obres  de  condicionament  d’edificis  específicament  dedicades  a  la  supressió  de  barreres
arquitectòniques, com ara la instal·lació d’ascensors, creació de rampes d’accés, adequació de
cambres higièniques i anàlegs".

En virtut de tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA, de les obres a realitzar a l’habitatge situat al carrer
XXXXXXXXX d’aquesta  població,  donant-se  per  complimentat  el  procediment  de  règim  de
comunicació  prèvia,  sempre  i  quan  es  doni  compliment  a  la  vigent  legislació  i  al  planejament
urbanístic vigent.
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Segon.- APROVAR la bonificació del 95% de la taxa de llicències urbanístiques corresponents al
tràmit de comunicació prèvia d’obres presentat per la Sra. XXXXXXXXX, actuant en representació
de la Sra. XXXXXXXXX, per la instal·lació d’una cadira salva-escales a l’habitatge situat al carrer
Pintors Masriera nº6 d’aquest terme municipal.

Tercer.- NOTIFICAR el  present  acord a  l’interessat,  i  a  l’Organisme de Gestió  Tributària  de la
Diputació de Barcelona als efectes oportuns, juntament amb còpia de l’informe emès.

2.09 DEVOLUCIÓ GARANTIES URBANÍSTIQUES

EXP. 2022/2715 – SRA.  XXXXXXXXX

EXPEDIENT:                           2022/2715-63/2022
SOL·LICITANT:                       XXXXXXXXX              DNI: XXXXXXXXX
REPRESENTANT:                  XXXXXXXXX              DNI: XXXXXXXXX     
ADREÇA DE L’OBRA:            XXXXXXXXX       
OBRES A REALITZAR:          CONSTRUCCIÓ DE PISCINA

Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 31 de desembre de 2022 i registre d’entrada
2022/12762, demanant la devolució de la garantia dipositada en aquest Ajuntament, per un import
de 1.000,00 euros  per respondre al serveis urbanístics existents en el lloc.

Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 1 de febrer de 2023.

En virtut de tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- APROVAR la devolució de garantia dipositada en aquest Ajuntament, per un import de
1.000,00 euros per respondre dels serveis urbanístics existents en el lloc. L’esmentat acord es
fonamenta amb l’informe tècnic emès per l’Inspector municipal d’obres i serveis de data 1 de febrer
de  2023,  on  es  detecta  que  els  serveis  urbanístics  han  estat  degudament  reposats,  que  es
considera com a motivació del present acord als efectes del que disposa l’article 88.6, en relació a
l’article 35, ambdós de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat juntament amb còpia de l’informe emès, i a la
Tresoreria de l’Ajuntament als efectes oportuns.

Tercer.- Que pel tràmit de la devolució que es fa referència és necessari el certificat de titularitat del
número de compte bancari de la Sra. Marina Castella Suades.

Urgència

D’acord amb l’article  91.4  del  ROF,  s’inclou en l’ordre del  dia  el  següent  assumpte  com a punt
d’urgència, el qual s’ha estimat per unanimitat:

BAIXA PARCIAL REBUT AMB CLAU DE COBRAMENT 2851196-475743,  TAXA OCUPACIÓ
TEMPORAL DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES PER TEMPORADA.

EXP. NÚM. 0246/2022 – SRA.  XXXXXXXXX
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SOL·LICITANT: PASTISSERIA SALA VIVES DEGUSTACIÓ
TITULAR: XXXXXXXXX          NIF: XXXXXXXXX 
OCUPACIÓ: PASSEIG U D’OCTUBRE
TEMPORADA: (ANUAL)  
4 TAULES MESOS GENER A MAIG I SETEMBRE A DESEMBRE (9 MESOS)    
6 TAULES MESOS JUNY A AGOST (3 MESOS)

Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, celebrada el dia 17 de gener de 2023, va
adoptar, entre d’altres, l’acord  de revisar i aprovar l’autorització de l’ocupació de l’espai públic a la
zona de la Plaça 1 d’Octubre per part de la PASTISSERIA SALA VIVES DEGUSTACIÓ, davant de
l’establiment,  on  inicialment  constava  per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  7  de
desembre 2022 amb una superfície per 4 taules en un període de 9 mesos amb un total de 16 m2, i
6 taules en un període de 3 mesos amb un total de 24 m2 amb l’aplicació d’una taxa per un import
de 1.620,00 euros, revisant i aprovant-se d’acord amb l’informe de l’enginyer municipal de data 21
de desembre de 2022, a una superfície per 4  taules en un període de 9 mesos amb un total de 13
m2, i 6 taules en un període de 3 mesos amb un total de 19,5m2 amb l’aplicació d’una taxa per un
import de 1.316,25 euros per l’exercici de l’any 2022.

Vist  l’escrit  de data  02/02/2023 amb número  de registre  2023/1224 de  l’Organisme de  Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona (oficina de Sant Andreu de Llavaneres), que per poder auto
liquidar la taxa ocupació via pública per taules i cadires correcte de l’exercici 2022, per import de
1.316,25 euros, la contribuent ens manifesta que ja va pagar una taxa pel mateix concepte amb un
import  erroni,1.620,00  euros,  sol·licitant  l’acord  de  l’Ajuntament  que  acordi  la  baixa  parcial  i
devolució del rebut que la contribuent va pagar, clau de cobrament 2851196-475743, acordant que
se li retorni la diferència de l’import de 303,75 euros.

Vist  l’informe  dels  Serveis  Tècnics  Municipals  de  data  21  de  desembre  2022  de  revisió  de
l’ocupació, on informa l’enginyer municipal que amb aplicació del rati mínim de 3,25m2 per taula, la
liquidació de la taxa de l’ocupació de la via pública per l’exercici de l’any 2022 de l'establiment i
expedient:

-  Exp.  2022/246;  XXXXXXXXX NIF.  XXXXXXXXX;  Pastisseria  SALA  VIVES  DEGUSTACIÓ
(PASTISSERIA AMB DEGUSTACIÓ), sol·licita 4 taules mesos gener a maig i setembre a desembre
(9 mesos);  6 taules mesos juny a agost (3 mesos).

 Taules
 (4 persones)

Superfície
(m2)

Import
(OF19)

Mesos Total

4 13 7,50 € 9 877,50 €

6 19,5 7,50 € 3 438,75 €

Total import 1.316,25 €

Als efectes oportuns per la liquidació de la taxa de l’OF 19, de l’expedient anteriorment indicat.

En virtut de tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- APROVAR  la  baixa  parcial  i  devolució  del  rebut  que PASTISSERIA  SALA  VIVES
DEGUSTACIÓ ha pagat per un import  de 1.620,00 euros,  clau de cobrament 2851196-475743
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ACORDANT que se li retorni la diferència de 303,75 euros, d’acord a l’establert en l’acord de la
Junta de Govern Local de data 17 de gener de 2023, que revisa i aprova d’acord amb l’informe de
l'enginyer municipal de data 21 de desembre de 2022 la taxa de l’ocupació temporal de via publica
amb taules i cadires per temporada 2022 a l’establiment referit, establint la taxa amb aplicació de
l’Ordenança Fiscal núm.19 per un import de 1.316,25 euros.

L’esmentat acord es fonamenta en l’informe tècnic emès per l’Enginyer Municipal en data 21 de
desembre 2022, que es considera com a motivació del present acord als efectes del que disposa
l’article 88.6, en relació a l’article 35, ambdós de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Comú de les Administracions públiques.

Segon.- NOTIFICAR el present acord a la interessada, i a l’ORGT.

3.      INFORMES, PRECS I PREGUNTES  

No n’hi ha.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió a les 11:40 hores de la qual s’estén la
present acta. En dono fe.
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