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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT  

NÚM. 4/17 

 

 

Sant Martí de Tous, 20 d’abril de 2017 

 

 

Essent les 19:38 hores de l’expressat dia, es 

reuneixen al saló de sessions de la Casa 

Consistorial, sota la Presidència del Sr. Alcalde, Sr. 

David Alquézar Claramunt i assistit per la 

Secretària-Interventora accidental, Sra. Gemma 

Ribalta Closa, els senyors anotats al marge. 

 

La finalitat de la reunió és la de celebrar la sessió 

ordinària en primera convocatòria, per a la que 

prèviament havien estat citats. 

 

Com que hi ha quòrum suficient perquè la 

celebració de l’acte sigui vàlida, la presidència 

el declara obert, donant pas tot seguit a la 

deliberació i a la resolució, si s’escau, dels 

assumptes inclosos en l’ordre del dia: 

 

 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

 

La Secretària procedeix a la lectura de l’esborrany de l’acta de la Junta de Govern 

Local de data 9 de març de 2017. No havent-hi cap observació es procedeix a la 

seva votació. 

 

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

 

2.- ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, D’AJUTS ATORGATS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 

2.1.- Acceptació, si s’escau, de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, 

corresponent al Programa complementari de Garantia de benestar social, en el marc 

del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 

Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 26 de novembre de 2015 va 

aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per 

a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de 

Barcelona, així com el seu protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els 

principis que regeixen el Pla, el marc general i la metodologia d’implementació de les 

actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla de referència. 

 

 

  Assistents: 

 

Alcalde - President: 

Sr. David Alquézar Claramunt 

 

 

Regidors: 

Sr. Pau Mir Molina 

Sra. Mª Dolors Moreno Rodríguez 

Sra. Montserrat Figueras Costa 

 

 

Regidor amb veu però sense vot: 

Sr. Pere Enrich Rodríguez 
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Vist que en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” ja s’han aprovat 

altres programes complementaris que han tingut la finalitat de garantir el benestar 

social. 

 

Vist que el present programa complementari té per objecte garantir el benestar 

social de les persones contribuint a la cobertura adequada de les necessitats socials 

bàsiques, el reforç dels equips professionals de serveis socials, l’atenció a situacions 

urgents o de greu necessitat social, la garantia de la prestació de serveis d’atenció 

domiciliaria i del transport adaptat i la realització d’activitats socioeducatives i de 

lleure infantil. 

 

Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 30 de març de 

2017, ha concedit a l’Ajuntament de Sant Martí de Tous en el marc del Programa 

complementari de garantia de benestar social, un ajut econòmic per import de 

14.435,02€ (17/X/236019). 

 

Fonaments de dret: 

 
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

- Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (RLGS). 

- Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya (TRLFPC, arts 87 i 

ss.). 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 

Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS, arts. 118 i ss). 

- 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 (TRLMRLC, arts. 240 i ss). 

 
Es proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- ACCEPTAR l’ajut econòmic concedit a l’Ajuntament de Sant Martí de Tous 

en el moment d’aprovar-se el Programa complementari de garantia de benestar 

social, en el sí del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” per part de la Diputació 

de Barcelona, per import de 14.435,02€ (17/X/236019). 

 

SEGON.- COMUNICAR el present acord a la Diputació de Barcelona.  

 

TERCER.- NOTIFICAR el present acord a la Intervenció de Fons. 

 

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

2.2.- Acceptació, si s’escau, dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona en el 

marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-

2019”. 

 

Vista la Resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics en el 

marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016‐2019, 

d’acord amb el dictamen aprovat el 27 d’abril de 2017. 
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Fonaments de dret: 

 

- Art. 119.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- ACCEPTAR les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona a 

l’Ajuntament de Sant Martí de Tous en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 

del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que tot seguit es relacionen: 

 
Tipus de recurs: econòmic 

 
NOM ACTUACIÓ CODI XGL IMPORT 

Dinamització i potenciació del teixit comercial de Sant Martí de 

Tous 

17/Y/240481 5.500,00€ 

Adquisició de 3 desfibril·ladors per equipaments municipals 17/Y/236858 1.150,10€ 

Esdeveniments i programes (activitats esportives) 17/Y/237986 4.800,00€ 

Control integral de plagues, aus i materials de piscina 17/Y/236807 6.500,00€ 

Pla d’actuacions del punt jove de Tous 17/Y/234981 2.516,26€ 

Servei d’inspecció i verificació d’activitats del Servei Comarcal 

de l’Anoia 

17/Y/238446 1.100,00€ 

Millora dels vestuaris del camp de futbol 17/Y/237441 1.873,71€ 

Campanya d’eficiència energètica municipal 17/Y/240009 1.457,00€ 

Itineraris autoguiats per descobrir i promocionar el patrimoni 

natural i cultural local 

17/Y/240663 1.000,00€ 

Animals de companyia 17/Y/236773 1.000,00€ 

Adequació d’habitatge per a lloguer social destinat a joves que 

es volen emancipar 

17/Y/238557 10.000,00€ 

Campanya informativa – Canvi de model de recollida 

d’escombraries - PaP 

17/Y/239832 1.000,00€ 

Adequació de la Rectoria per a centre de dia 17/Y/238522 12.000,00€ 

Beques esportives 17/Y/237644 5.740,80€ 

Activitats de promoció de la salut 17/Y/236173 5.581,44€ 

Com a casa 17/Y/240710 3.228,00€ 

 

SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona. 

 

TERCER.- DONAR TRASLLAT del present acord a la Intervenció de Fons. 

 

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

 

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRA  

 

3.1.- Certificació d’obra núm. 3 – Adequació dels carrers del nucli antic. Modificat i 

actes de preus contradictoris núm. 1 i 2.  

 

Vist que el Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, en sessió extraordinària 

celebrada el 19 de desembre de 2013 va adjudicar el contracte d’obres 

corresponent al projecte “Adequació dels carrers del nucli antic” a l’empresa Moix, 
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Serveis i Obres, SL, amb domicili al carrer Carretera C-37, Km. 62, CP 08710 de Santa 

Margarida de Montbui, per import de 99.065,74€ i 20.803,80€ d’IVA (21%).  

 

Vist que per part de l’empresa adjudicatària de l’obra s’ha presentat la certificació 

d’obra núm. 3 per import de 54.731,35 euros. 

 

Vist que durant l’execució de l’obra s’ha produït una sèrie d’imprevistos, no 

contemplats en el projecte, la qual cosa ha motivat l’acta de preus contradictoris 

núm. 1 i núm. 2, amb la conformitat del representant de la Corporació, el tècnic 

director de l’obra i el contractista.  

 

Vistos els informes favorables emesos pel tècnic municipal i per la Secretària- 

interventora accidental en data 21 d’abril de 2017. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- APROVAR la certificació núm. 3 de l’obra anomenada “Adequació dels 

carrers del nucli antic. Modificat”, presentada per l’empresa Moix, Serveis i Obres, SL, 

per import de 54.731,35 euros. 

 

SEGON.- APROVAR  les actes de preus contradictoris núm. 1 i 2 que van annexes a la 

certificació. 

 

TERCER.- AUTORITZAR la despesa per l’import de 54.731,35 euros amb càrrec a la 

partida núm. 1/1532/611.08 del pressupost de la Corporació, exercici 2017.    

 

QUART.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa Moix, Serveis i Obres, SL. 

 

CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord a la Intervenció de Fons. 

 

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

 

3.2.- Certificació d’obra núm. 4 – Adequació dels carrers del nucli antic. Modificat.  

 

Vist que el Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, en sessió extraordinària 

celebrada el 19 de desembre de 2013 va adjudicar el contracte d’obres 

corresponent al projecte “Adequació dels carrers del nucli antic” a l’empresa Moix, 

Serveis i Obres, SL, amb domicili al carrer Carretera C-37, Km. 62, CP 08710 de Santa 

Margarida de Montbui, per import de 99.065,74€ i 20.803,80€ d’IVA (21%).  

 

Vist que per part de l’empresa adjudicatària de l’obra s’ha presentat la certificació 

d’obra núm. 4 per import de 5.481,95 euros. 

 

Vistos els informes favorables emesos pel tècnic municipal i per la Secretària- 

interventora accidental en data 21 d’abril de 2017. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 
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PRIMER.- APROVAR la certificació núm. 4 de l’obra anomenada “Adequació dels 

carrers del nucli antic. Modificat”, presentada per l’empresa Moix, Serveis i Obres, SL, 

per import de 5.481,95 euros. 

 

SEGON.- AUTORITZAR la despesa per l’import de 5.481,95 euros amb càrrec a la 

partida núm. 1/1532/611.08 del pressupost de la Corporació, exercici 2017.    

 

TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa Moix, Serveis i Obres, SL. 

 

QUART.- DONAR TRASLLAT del present acord a la Intervenció de Fons. 

 

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

 

4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE CONVENIS.  

 

4.1.- Aprovació, si s’escau, de l’annex al conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous en matèria de política de 

joventut, període 2017. 

 

Vist que el Consell Comarcal de l’Anoia (d’ara endavant CCA), té signat un conveni 

amb la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, per la qual se li 

atorguen competències en matèria de Joventut a la comarca de l’Anoia. 

 

Vist que el Consell Comarcal de l’Anoia ha presentat en data 9 de febrer de 2017, RE 

núm. 173 l’annex del conveni marc de col·laboració en matèria de política de 

joventut, entre el CCA i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, el qual té l’objectiu de 

prorrogar i donar continuïtat a la prestació del servei prestat per l’àrea de joventut 

del CCA durant l’anualitat 2017. 

 

Vist que el suport que l’Ajuntament rep es basa en la programació, coordinació, 

prestació i finançament total o parcial de projectes, programes i accions en matèria 

de joventut, incorporats a l’annex del conveni.  

 

Fonaments de Dret: 

 

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (art. 47). 

 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 (art. 53). 

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (art. 21). 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- APROVAR l’annex al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de 

l’Anoia i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, en matèria de política de joventut, 

període 2017. 

 

SEGON.- AUTORITZAR la despesa per import de 6.695.-€ amb càrrec a la partida 

pressupostària 3/334/461.06, exercici 2017. 
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TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del present annex al conveni. 

 

QUART.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal de l’Anoia. 

 

CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord a la Intervenció de Fons. 

 

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

 

4.2.- Aprovació, si s’escau, de l’annex al conveni de prestació de l’àrea d’atenció a 

les persones entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Sant Martí de 

Tous, període 2017.  

 

Vist que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que 

correspon als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, d’acord amb la 

cartera de serveis socials. 

 

Vist que el Consell Comarcal de l’Anoia és un ens que té com a principal objectiu la 

prestació de serveis als ajuntaments de la comarca de l’Anoia. 

 

Vist el Conveni existent entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Sant 

Martí de Tous per tal de realitzar la prestació de l’àrea d’atenció a les persones, amb 

l’objecte de disposar dels mitjans humans adients per a donar resposta a les 

necessitats de la població en l’àmbit dels serveis socials.  

 

Vist que el Consell Comarcal de l’Anoia ha presentat en data 28 de desembre de 

2016, RE núm. 1967 l’annex del conveni de prestació de l’àrea d’atenció a les 

persones, per a l’exercici 2017, en el qual es preveuen els diferents costos destinats a 

serveis socials pel Consell Comarcal de l’Anoia a aquest municipi.  

 

Atès que l’Ajuntament haurà de finançar per al present any 2017 el següent:  

 

A) per a la treballadora social (Equips bàsics d’atenció social), un import de 

7.303,12 euros;  

B) per a l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de l’Anoia, un import de 

750 euros; 

C) pel Servei d’atenció psicològica per a homes (SAPH), un import de 150 euros,  

D) pel Servei de Mediació Ciutadana, un import de 150 euros; 

E) pel Servei de Transport Adaptat, un import de 3.734,59 euros; 

F) pel Servei d’atenció per a adolescents i joves en situació de risc, un import de 

150 euros; 

G) pel Servei “d’espais de trobada familiar, un import de 150 euros; 

H) per l’Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia (EAVA), un import de 150 euros; 

I) pels Servei d’Atenció Domiciliària (SAD SOCIAL) i SAD DEPENDÈNCIA a raó de 

8,53 euros/hora i 7,06 euros/hora respectivament i per a la resta de serveis, en 

cas que es sol·licitin, es facturaran en funció del preu/hora o preu/servei 

d’acord amb allò establert en l’annex del conveni. 
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Fonaments de Dret: 

 

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (art. 47). 

 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 (art. 53). 

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (art. 21). 

 Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (art. 31). 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- APROVAR el Conveni per a la prestació de l’àrea d’atenció a les persones 

entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, per a l’any 

2017.  

 

SEGON.- AUTORITZAR la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 

7/231/463.02 i 7/231/461.00 del pressupost vigent del 2017. Les obligacions es 

reconeixeran en la mesura que el Consell Comarcal de l’Anoia presenti les oportunes 

liquidacions.  

 

TERCER.- INDICAR que en cas de sol·licitar altres serveis inclosos en els annexes, 

aquests es facturaran en funció del preu/hora o preu/servei d’acord amb allò 

establert en els annexes del conveni i es realitzarà l’autorització, disposició i 

reconeixement de l’obligació corresponent.  

 

QUART.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del present conveni. 

 

CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal de l’Anoia. 

 

SISÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord a la Intervenció de Fons. 

 

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

4.3.- Aprovació, si s’escau, del conveni entre el Consell Comarcal de l’Anoia i 

l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, relatiu al Programa complementari de serveis 

socials bàsics, cohesió social i emergència energètica de la Diputació de Barcelona. 

 

Vist que el Consell Comarcal de l’Anoia és un ens que té com a principal objectiu la 

prestació de serveis als ajuntaments de la comarca de l’Anoia. 

Vist que per fer front a l’impacte de la crisi i atendre les situacions d’urgència social 

derivades de l’actual conjuntura econòmica, la Diputació de Barcelona mitjançant 

el “Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència 

energètica”, atorgà al Consell Comarcal de l’Anoia, un ajut per import de 182.063,44 

euros. 

 

Vist que una de les finalitats del Consell Comarcal és la promoció i col·laboració 

d’accions de benestar social per a col·lectius vulnerables. 

 

Vist que l’Ajuntament de Sant Martí de Tous i el Consell Comarcal de l’Anoia 

promouen la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. 
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Vist que el Consell Comarcal de l‘Anoia ha presentat en data 13 de desembre de 

2016, RE núm. 1896 el conveni de col·laboració del punt de distribució d’aliments per 

al primer trimestre de l’any 2017, el qual té per objecte la dotació prioritària de 5l d’oli 

d’oliva, la compra de bolquers o llet per nadons, per a cadascuna de les famílies 

beneficiaries del punt de distribució d’aliments.  

 

Atès que el Consell Comarcal de l’Anoia en virtut d’aquesta finalitat farà una 

aportació econòmica a l’Ajuntament per un import màxim de 208,42 euros  

procedents del “Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i 

emergència energètica” de la Diputació de Barcelona. 

 

Fonaments de Dret: 

 

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (art. 47). 

 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 (art. 53). 

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (art. 21). 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- APROVAR el conveni de gestió i suport econòmic per la distribució d’aliments 

entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, per al 

primer trimestre de l’any 2017.  

 

SEGON.- ACCEPTAR la subvenció per import de 208,42€ per dur a terme actuacions 

per la diagnosi i punt de distribució d’aliments. 

 

TERCER.- AUTORITZAR la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 7/231/461.00 

del pressupost vigent del 2017. 

 

QUART.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del present conveni. 

 

CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal de l’Anoia. 

 

SISÈ.-  DONAR TRASLLAT del present acord a la Intervenció de Fons. 

 

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

4.4.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 

de l’Anoia i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, per regular el suport del tècnic 

compartit de desenvolupament econòmic.  

 

Vist que el Consell Comarcal de l’Anoia és un ens que té com a principal objectiu la 

prestació de serveis als ajuntaments de la comarca de l’Anoia. 

 

Vist que el Consell Comarcal de l’Anoia té atorgades competències en matèria de 

promoció comarcal, i per la qual cosa, disposa d'una Àrea de Desenvolupament 

econòmic i Promoció comarcal amb diversos serveis i programes supramunicipals en 

matèria de turisme i comerç.  

mailto:st.martitous@diba.cat


          Plaça de la Independència, 1 - 08712 Sant Martí de Tous  

 

 

 

Telèfon 938 096 002 – Fax 938 096 117         

NIF. P-0822600C   -   c. electrònic: st.martitous@diba.cat  -  www.tous.cat 

9 

Vist que el Consell Comarcal  de l’Anoia ha presentat en data 13 d’abril de 2017, RE 

núm. 531, el conveni regulador del tècnic compartit de desenvolupament econòmic.  

 

Vist que l’Ajuntament de Sant Martí de Tous està interessat en poder disposar del 

suport tècnic i col·laboració del Servei comarcal de Desenvolupament Econòmic, a fi 

de desenvolupar polítiques locals de promoció econòmica en els àmbits de comerç i 

turisme. 

 

Fonaments de Dret: 

 

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (art. 47). 

 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 (art. 53). 

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (art. 21). 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Anoia i 

l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, per regular el suport de tècnic compartit del 

servei comarcal de desenvolupament econòmic entre el Consell Comarcal de 

l’Anoia i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, per a l’any 2017.  

 

SEGON.- AUTORITZAR la despesa per import de 2.000,00€ amb càrrec a la partida 

núm. 2/431/461.07 del pressupost de la corporació, exercici 2017. 

 

TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del present conveni. 

 

QUART.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal de l’Anoia. 

 

CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord a la Intervenció de Fons. 

 

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

 

4.5.- Aprovació, si s’escau, del conveni entre el Consell Comarcal de l’Anoia i 

l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, relatiu al Programa per fer front a la pobresa 

energètica. 

 

Vist que el Consell Comarcal de l’Anoia és un ens que té com a principal objectiu la 

prestació de serveis als ajuntaments de la comarca de l’Anoia. 

 

Vist que el Consell Comarcal de l‘Anoia i el Departament de Treball, Afers socials i 

Famílies de la Generalitat de Catalunya, el proppassat dia 13 de setembre de 2016 

van signar el “Contracte Programa per a la coordinació, la cooperació i la 

col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar 

social i polítiques d’igualtat”.  

 

Vist que una de les finalitats del Consell Comarcal és la promoció i col·laboració 

d’accions de benestar social per a col·lectius vulnerables. 
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Vist que el Consell Comarcal de l‘Anoia ha presentat en data 13 d’abril de 2017, RE 

núm. 532 el conveni de regulació de la distribució de l’addenda a la fitxa 1 del 

contracte esmentat. 

 

Vist que l’objectiu de l’esmentat Programa és donar suport a les famílies en situació 

de pobresa i emergència social que no poden assumir les despeses dels 

subministraments bàsics d’aigua, electricitat i gas i altres combustibles d’ús domèstic 

(llenya, pèl·lets, gasoil, gas butà,...). 

 

Atès que el Consell Comarcal de l’Anoia en virtut d’aquesta finalitat farà una 

aportació econòmica a l’Ajuntament per un import màxim de 500 euros. 

 

Fonaments de Dret: 

 

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (art. 47). 

 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 (art. 53). 

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (art. 21). 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- APROVAR el conveni  entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de 

Sant Martí de Tous, de regulació de la distribució de l’addenda a la fitxa 1 del 

contracte programa per fer front a la pobresa energètica.  

 

SEGON.- ACCEPTAR la subvenció per import de 500€ per dur a terme les actuacions 

esmentades. 

 

TERCER.- AUTORITZAR la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 7/231/461.00 

del pressupost vigent del 2017. 

 

QUART.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del present conveni. 

 

CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal de l’Anoia. 

 

SISÈ.-  DONAR TRASLLAT del present acord a la Intervenció de Fons. 

 

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

4.6.- Aprovació, si s’escau, del contracte del servei de socorrisme (estiu 2017). 

 

Vist que l’Ajuntament de Sant Martí de Tous té prevista l’obertura de la piscina 

municipal des del dia 3 de juny fins al dia 10 de setembre de 2017 i  la realització de 

cursets de piscina durant els dies 3 a 28 de juliol de 2017. 

 

Atès que segons l’article 17. 1 del Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del 

Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables 

a les piscines d'ús públic, les piscines que disposin d'un o més vasos amb una 

superfície total de làmina d'aigua superior als 200 metres quadrats han de disposar, 
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durant l'horari de bany establert, d'un servei de salvament i socorrisme d'acord amb el 

nombre de persones que es banyen o practiquen la natació, el nombre i la visibilitat 

dels vasos i les activitats que s'hi realitzin. 

 

Atès que aquest ens local no disposa de personal propi degudament capacitat per 

dur a terme les esmentades tasques. 

 

Vist que l’empresa que ha ofert la proposta més avantatjosa ha estat AQUASOS 

Serveis integrals S.L. 

 

Fonaments de Dret: 

 
 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. 

 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre l'aprovació del text refós de 

la Llei de contractes del sector públic. 

 Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, 

pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- CONTRACTAR  i ENCOMANAR la gestió del servei de socorrisme (estiu 2017) a 

l’empresa AQUASOS Serveis integrals S.L. amb CIF B63879365.  

 

SEGON.- APROVAR la despesa anual de 11.121€ a càrrec de la partida 3/341/227.99 

del pressupost vigent de la Corporació, exercici 2017.  

 

TERCER.- FACULTAR a l'Alcalde o a qui legalment el substituixi per a la firma de tots 

aquells documents que s'escaiguin per a l'execució d'aquest acord. 

 

QUART.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa AQUASOS Serveis integrals S.L. 

 

CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord a la Intervenció de Fons. 

 

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

4.7.- Aprovació, si s’escau, de l’Annex al Conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, per a la prestació del servei 

de recollida selectiva per l’any 2017. 

 

Vist que l’article 25 i concordants del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, d’Organització Comarcal de Catalunya i 

l’article 82 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

8/1987, de 28 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableixen les 

funcions i competències dels Consells Comarcals en relació als Ajuntaments i que 

l’article 175 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, indiquen que correspon a la 

comarca la gestió dels residus municipals, en els supòsits de dispensa municipal del 

servei o delegació del servei dels municipis, i en aquest sentit el Pla d’Actuació 
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Comarcal (PAC) recull en l’article 8, l’atribució de competències delegades, així com 

l’article 17.9 b) quant a les activitats mediambientals d’interès comarcal, amb 

especial referència a la recollida i gestió de residus. 

 

Vist el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament 

de Sant Martí de Tous per la prestació del servei de recollida selectiva signat en data 

19 de maig de 2011. 

 

Vist l’Annex relatiu al cost anual del servei de recollida selectiva per l’any 2017 

presentat pel Consell Comarcal de l’Anoia en data 23 de desembre de 2016, RE núm. 

1954. 

 

Fonaments de dret: 

 

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 

Activitats i Serveis dels Ens Locals. 

 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. 

 Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 6/1987, de 4 

d’abril, d’Organització Comarcal de Catalunya. 

 Llei 9/2008, de 10 de juliol, Reguladora dels Residus 

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- APROVAR l’Annex al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de 

l’Anoia i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, per a la prestació del servei de recollida 

selectiva per l’any 2017. 

 

SEGON.- AUTORITZAR la despesa per import de 13.767,96€ amb càrrec a la partida 

núm. 5/1622/461.02 pressupost de la corporació, exercici 2017. 

 

TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del present Annex. 

 

QUART.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal de l’Anoia i a la Intervenció 

de Fons. 

 

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

4.8.- Aprovació, si s’escau, de l’Annex al Conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, per a la prestació del servei 

de recollida de la fracció Resta per l’any 2017. 

 

Vist que l’article 25 i concordants del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, d’Organització Comarcal de Catalunya i 

l’article 82 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

8/1987, de 28 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableixen les 

funcions i competències dels Consells Comarcals en relació als Ajuntaments i que 
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l’article 175 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, indiquen que correspon a la 

comarca la gestió dels residus municipals, en els supòsits de dispensa municipal del 

servei o delegació del servei dels municipis, i en aquest sentit el Pla d’Actuació 

Comarcal (PAC) recull en l’article 8, l’atribució de competències delegades, així com 

l’article 17.9 b) quant a les activitats mediambientals d’interès comarcal, amb 

especial referència a la recollida i gestió de residus. 

 

Vist que l’article 301 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 

Locals estableix el procediment administratiu respecte a la delegació de 

competències i comarcalització de serveis, facultant-se la seva efectivitat mitjançant 

conveni administratiu.  

 

Vist el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament 

de Sant Martí de Tous per la prestació del servei de recollida de residus sòlids urbans 

(RSU), signat en data 30 de gener de 2005. 

 

Vist l’Annex relatiu al cost anual del servei de recollida de residus sòlids urbans (RSU), 

presentat pel Consell Comarcal de l’Anoia en data 23 de desembre de 2016, RE núm. 

1954. 

 

Fonaments de dret: 

 

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 

Activitats i Serveis dels Ens Locals. 

 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. 

 Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 6/1987, de 4 

d’abril, d’Organització Comarcal de Catalunya. 

 Llei 9/2008, de 10 de juliol, Reguladora dels Residus 

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- APROVAR l’Annex al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de 

l’Anoia i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, per a la prestació del servei de recollida 

de la fracció Resta per l’any 2017. 

 

SEGON.- AUTORITZAR la despesa per import de 32.172,14€ amb càrrec a la partida 

núm. 5/1622/461.03 pressupost de la corporació, exercici 2017. 

 

TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del present Annex. 

 

QUART.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal de l’Anoia i a la Intervenció 

de Fons. 

 

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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4.9.- Aprovació, si s’escau, de l’Annex al Conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, per a la prestació del servei 

de recollida selectiva de fracció orgànica (FORM) per l’any 2017. 

 

Vist que l’article 67 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 (TRLMRLC), estableix 

que els municipis independentment o associats prestaran, com a mínim, el servei de 

recollida de residus de Fracció Orgànica del Municipi. 

 

Vist que el Consell Comarcal de l'Anoia és un ens públic comarcal, i de conformitat 

amb la normativa vigent, correspon a la comarca l’exercici de les competències que 

li atribueix la Llei en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels 

ajuntaments i en aquest sentit l’article 17 del Pla d’Actuació Comarcal (PAC) aprovat 

pel Consell Comarcal de l’Anoia, preveu la recollida de residus prèvia delegació de 

la competència per l’ens local. 

 

Vist que l’Ajuntament de Sant Martí de Tous coincideix en la necessitat que cal 

cooperar institucionalment per portar a terme la competència municipal de recollida 

de residus, concretament la fracció orgànica a l’empara de les previsions de l’article 

22 de la Llei 9/2008, de 10 de juliol, Reguladora dels Residus, en la que, tots els 

municipis han de prestar el servei de recollida selectiva de les diverses fraccions de 

residus, incloent-hi la fracció orgànica.  

 

Considerant que en el cas dels municipis amb una població de dret inferior als 5.000 

habitants, que no disposin de mitjans tècnics i econòmics suficients que impedeixin 

prestar el servei de recollida selectiva de fracció orgànica, tractament i gestió per si 

mateixos aquesta pot ser assumida pel Consell Comarcal corresponent. 

 

Vist que l’article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 

el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix el procediment 

administratiu respecte a la delegació de competències i comarcalització de serveis, 

facultant-se la seva efectivitat mitjançant conveni administratiu.  

 

Vist el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament 

de Sant Martí de Tous per la prestació del servei de recollida selectiva de fracció 

orgànica (FORM), signat en data 30 d’abril de 2010. 

 

Vist l’Annex núm. 1.- Cost econòmic dels serveis, relatiu al cost anual del servei de 

recollida i tractament de la FORM per a l’any 2017. 

 

Fonaments de dret: 

 

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 

Activitats i Serveis dels Ens Locals. 

 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. 

 Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 6/1987, de 4 

d’abril, d’Organització Comarcal de Catalunya. 
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 Llei 9/2008, de 10 de juliol, Reguladora dels Residus. 

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- APROVAR l’Annex núm. 1.- Cost econòmic dels serveis, relatiu al cost anual 

del servei de recollida i tractament de la FORM per a l’any 2017 entre el Consell 

Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous. 

 

SEGON.- AUTORITZAR la despesa per import de 4.421,92€ amb càrrec a la partida 

núm. 5/1622/461.03 pressupost de la corporació, exercici 2017. 

 

TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del present Annex. 

 

QUART.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal de l’Anoia i a la Intervenció 

de Fons. 

 

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

 

5.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT I DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

PARTICULARS QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC 

CONSISTENT EN LA GESTIÓ DEL RECINTE DE LA PISCINA I BAR ANNEX (ESTIU 2017), EN LA 

MODALITAT D'ARRENDAMENT. 

 

Vist que és voluntat de l’Ajuntament de procedir a la contractació de la prestació del 

servei públic consistent en la gestió del recinte de la piscina i bar annex per a la 

temporada estiu 2017, de forma indirecta. 

 

Atès que l'article 262 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de 

Catalunya, i els articles 275-281 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 

locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, regulen la modalitat 

d'arrendament com a forma de gestió indirecta de serveis públics.  

 

Atès que l’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació urgent i 

l’adjudicació es farà mitjançant procediment obert, amb diversos criteris de 

valoració, regulat als articles 157 a 161 del TRLCSP. 

 

Atès que segons la disposició addicional segona del TRLSCP i l’art. 274.1 TRLMRLC, és 

competència de l’Alcalde alienar, gravar o cedir, per qualsevol títol, béns 

patrimonials de propietat municipal, quan el seu valor no superi el 10 % dels recursos 

ordinaris del pressupost, sempre que aquesta, respecte als béns immobles i respecte 

als béns mobles declarats de valor històric o artístic, estigui prevista en el pressupost.  

 

Vist que aquesta competència ha estat delegada a la Junta de Govern Local per 

Decret d’Alcaldia 75/15 de data 29 de juny de 2015. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 
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PRIMER.- APROVAR inicialment el plec de clàusules administratives particulars que 

regeixen la contractació de la prestació del servei públic consistent en la gestió del 

recinte de la piscina i bar annex (estiu 2017), en la modalitat d’arrendament. 

 

SEGON.- SOTMETRE el Plec a un tràmit d’informació pública per un termini de 10 dies 

hàbils al BOPB, tauler i al perfil de contractant, als efectes de que, si s’escau, s’hi 

puguin presentar reclamacions. Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin 

presentant reclamacions i/o al·legacions al respecte, el Plec s’entendrà 

definitivament aprovat sense necessitat d’acord exprés. 

 

TERCER.- INICIAR l’expedient de contractació pel procediment obert per contractar 

la prestació del servei públic consistent en la gestió del recinte de la piscina i bar 

annex (estiu 2017), tramitació urgent. 

 

QUART.- ANUNCIAR la licitació i establir un termini de 15 dies naturals a comptar del 

següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOPB.  

 

CINQUÈ.- FACULTAR l'Alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin 

necessaris per fer efectius els acords precedents. 
 

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

6.- ATORGAMENT, SI S’ESCAU, DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 

 

6.1.- Concessió de llicències urbanístiques. 

 

Exp. Núm. OB39/16– Sr. MARCIAL PONS I QUINTANA 

 

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Marcial Pons i Quintana, en data 9 de desembre 

de 2016, amb registre d’entrada núm. 1875, de llicència municipal d’obres per obrir 

una rasa a la vorera del carrer Diputació als efectes de portar electricitat a l’immoble 

del carrer Diputació s/n, terme municipal de Sant Martí de Tous, de conformitat amb 

la documentació tècnica obrant a l’expedient OB39/16. 

Vist l’informe favorable emès per l’Arquitecte municipal de data 5 d’abril de 2017. 

 

Fonaments de Dret 

 
 Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la 

legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, 

de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme (en endavant 

TRLUC), modificat mitjançant Llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment modificada 

per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 

l’activitat econòmica. 

 

 Article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, 

Activitats i Serveis dels ens locals. 

 

 Articles 47 a 50, i 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

TRLUC, modificat mitjançant Llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment modificada 
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per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 

l’activitat econòmica. 

 

 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística. 

 

 Les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el que 

estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, segons allò 

que estableix l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova 

el TRLUC, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer. 
 

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- CONCEDIR al Sr. Marcial Pons i Quintana, llicència municipal d’obres per obrir 

una rasa a la vorera del carrer Diputació als efectes de portar electricitat a l’immoble 

del carrer Diputació s/n, terme municipal de Sant Martí de Tous, de conformitat amb 

la documentació tècnica obrant a l’expedient OB39/16 i sens perjudici de la resta 

d’autoritzacions, d’ens públics o privats, que s’escaiguin necessàries, especialment 

per a fer les conversions aèries a soterrànies. La present llicència resta 

CONDICIONADA al compliment de les prescripcions tècniques dictaminades en 

l’informe tècnic de data 5 d’abril de 2017: 
 

 La vorera s’haurà de reposar amb peces de panot de 20x20 de 9 pastilles, 

idèntics als de la resta de vorera, i que un cop finalitzada es garanteixin les 

condicions de seguretat i utilització exigibles. 

 La línia elèctrica haurà de situar-se per sobre la xarxa d’aigua i separar-se’n 

com a mínim, una distància en paral·lel (tan en planta com en secció) de 30 

cm. En tot cas caldrà garantir el compliment de la ITC BT 20 i resta de 

normativa d’obligat compliment. 

 Qualsevol desperfecte en la línia d’abastament d’aigua i les afectacions que 

això pugui tenir són responsabilitat del promotor de les obres, en qui recau els 

costos que se’n derivin. 
 

SEGON.- FIXAR el termini de 3 MESOS per iniciar les obres i de 6 MESOS per acabar-les  

(art. 45.1.b) POUM). Transcorregut el termini per començar o finalitzar les obres, sense 

que hagin estat iniciades o finalitzades, la present llicència es declararà caducada. 

 

TERCER.- ADVERTIR a l’interessat que els residus generats cal gestionar-los d’acord 

amb les disposicions del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa 

de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), i que finalitzada 

l’obra, s’haurà de disposar de l’oportú certificat emès pel centre gestor autoritzat de 

residus de la construcció. 

 

QUART.- ADVERTIR a l’interessat que un cop finalitzada l’obra, caldrà aportar: 

 

 Declaració responsable conforme s’han finalitzat les tasques d’acord amb les 

condicions i advertiments de la llicència municipal d’obres. 

 Fotografies de l’obra acabada. 
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CINQUÈ.- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de 

tercers. 
 

SISÈ.- APROVAR la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

segons detall adjunt: 925.-€ x 3,1%: 29,00.-€. 

 

SETÈ.- APROVAR la liquidació de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 

comunicades en matèria d’urbanisme segons detall adjunt: 30,05€. 
 

VUITÈ.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i a la Intervenció de fons. 

 
Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

Exp. Núm. OB05/17 VINC. OB18/15 i LLIC.INNOC. 15/15 – Sra. GLÒRIA DOT I MIRÓ en 

representació del Sr. JORDI CASTELLS I BERZOSA 

 

Vista la sol·licitud presentada per la senyora Glòria Dot i Miró en representació del Sr. 

Jordi Castells i Berzosa, en data 30 d’octubre de 2015, amb registre d’entrada núm. 

1508, de llicència municipal per instal·lar un comptador d’aigua al Polígon 7, 

parcel·la 17, terme municipal de Sant Martí de Tous, de conformitat amb la 

documentació tècnica obrant a l’expedient OB 05/17. 

 

Vist l’informe favorable emès per l’Arquitecte municipal de data 6 d’abril de 2017. 
 

Fonaments de Dret 

 

 Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat 

a la legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

d'Urbanisme (en endavant TRLUC), modificat mitjançant Llei 3/2012, del 22 de 

febrer i posteriorment modificada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 

simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 

dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

 

 Article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament 

d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals. 

 

 Article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

TRLUC, modificat mitjançant Llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment 

modificada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 

administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 

Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

 

 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 

protecció de la legalitat urbanística. 

 

 Reglament regulador dels serveis municipals de subministrament d’aigua i de 

sanejament d’aigües residuals de Sant Martí de Tous. 
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 Atès que les llicències d’obres són actes reglats, s’han d’atorgar d’acord amb 

el que estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, 

segons allò que estableix l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost pel qual s’aprova el TRLUC, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de 

febrer. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- CONCEDIR a la senyora Glòria Dot i Miró, en representació del Sr. Jordi 

Castells i Berzosa, llicència municipal per instal·lar un comptador d’aigua al polígon 7, 

parcel·la 17, terme municipal de Sant Martí de Tous, de conformitat amb la 

documentació tècnica obrant a l’expedient OB 05/17. La present llicència resta 

CONDICIONADA al compliment de les prescripcions tècniques dictaminades en 

l’informe tècnic de data 6 d’abril de 2017: 

 

 L’existència de l’activitat d’autoconsum i/o als usos i construccions, 

corresponentment legalitzats, que regula l’article 146.3 del POUM i en general 

la Llei d’urbanisme, així com al compliment dels condicionants de la llicència 

d’obres exp. OB 18/15. 

 

 Garantir la preservació d’aquest sòl respecte al procés de desenvolupament 

urbà, d’acord amb l’article 47.7 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 

 

 Garantir el compliment del reglament regulador dels serveis municipals de 

subministrament d’aigua i de sanejament d’aigües residuals de Sant Martí de 

Tous. 

 

SEGON.- APROVAR la liquidació dels drets de connexió a la xarxa municipal d’aigües 

per import de 300,00€, de conformitat amb l’article 6è, tarifa segona, de l’Ordenança 

fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua. 

 

TERCER.- APROVAR la liquidació de la Taxa per llicències o la comprovació 

d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme per import de 30,05€. 

 

QUART.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i a la Intervenció de fons. 

 

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

Exp. Núm. OB09/17 VINC. OB33/07 i URB. 15/11 – Sra. MAGDA SISQUELLA I TOLOSA 

 

Vista la sol·licitud presentada per la senyora Magda Sisquella i Tolosa en data 13 de 

març de 2017, amb registre d’entrada núm. 368, de llicència municipal per instal·lar 

un comptador d’aigua al carrer Diputació, núm. 26, 1r, escala A, terme municipal de 

Sant Martí de Tous, de conformitat amb la documentació tècnica obrant a 

l’expedient OB 09/17. 

 

Vist l’informe favorable emès per l’Arquitecte municipal de data 7 d’abril de 2017. 
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Fonaments de Dret 

 

 Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat 

a la legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

d'Urbanisme (en endavant TRLUC), modificat mitjançant Llei 3/2012, del 22 de 

febrer i posteriorment modificada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 

simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 

dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

 

 Article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament 

d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals. 

 

 Article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

TRLUC, modificat mitjançant Llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment 

modificada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 

administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 

Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

 

 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 

protecció de la legalitat urbanística. 

 

 Reglament regulador dels serveis municipals de subministrament d’aigua i de 

sanejament d’aigües residuals de Sant Martí de Tous. 

 

 Atès que les llicències d’obres són actes reglats, s’han d’atorgar d’acord amb 

el que estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, 

segons allò que estableix l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost pel qual s’aprova el TRLUC, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de 

febrer. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- CONCEDIR a la senyora Magda Sisquella i Tolosa, llicència municipal per 

instal·lar un comptador d’aigua al carrer Diputació, núm. 26, 1r, escala A, terme 

municipal de Sant Martí de Tous, de conformitat amb la documentació tècnica 

obrant a l’expedient OB 09/17.  

 

SEGON.- APROVAR la liquidació dels drets de connexió a la xarxa municipal d’aigües 

per import de 300,00€, de conformitat amb l’article 6è, tarifa segona, de l’Ordenança 

fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua. 

 

TERCER.- APROVAR la liquidació de la Taxa per llicències o la comprovació 

d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme per import de 30,05€. 

 

QUART.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i a la Intervenció de fons. 

 

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

mailto:st.martitous@diba.cat


          Plaça de la Independència, 1 - 08712 Sant Martí de Tous  

 

 

 

Telèfon 938 096 002 – Fax 938 096 117         

NIF. P-0822600C   -   c. electrònic: st.martitous@diba.cat  -  www.tous.cat 

21 

Exp. Núm. OB10/17– Sr. JOSEP ESCOLIES I VIDAL, en nom i representació d’ENDESA 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. 

 

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Josep Escolies i Vidal, en nom i representació 

d’Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., en data 15 de març de 2017, amb registre 

d’entrada núm. 375, de llicència municipal d’obres per a la reforma de la línia 

aèria/subterrània de baixa tensió a 400 v del CT Bi258 (TR.1/Q.1/S.1), al carrer de la 

Fou, cantonada carrer de la Pau de Sant Martí de Tous, de conformitat amb la 

documentació tècnica obrant a l’expedient OB 10/17. 

 

Vist l’informe favorable emès per l’Arquitecte municipal de data 7 d’abril de 2017. 

 

Fonaments de Dret 

 

 Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat 

a la legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

d'Urbanisme (en endavant TRLUC), modificat mitjançant Llei 3/2012, del 22 de 

febrer i posteriorment modificada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 

simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 

dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

 

 Article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament 

d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals. 

 

 Article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

TRLUC, modificat mitjançant Llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment 

modificada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 

administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 

Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 

protecció de la legalitat urbanística. 

 

 Les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el 

que estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, 

segons allò que estableix l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost pel qual s’aprova el TRLUC, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de 

febrer. 
 

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- CONCEDIR al Sr. Josep Escolies i Vidal, en nom i representació d’Endesa 

Distribución Eléctrica, S.L.U., llicència municipal d’obres per a la reforma de la línia 

aèria/subterrània de baixa tensió a 400 v del CT Bi258 (TR.1/Q.1/S.1), al carrer de la 

Fou, cantonada carrer de la Pau de Sant Martí de Tous, de conformitat amb la 

documentació tècnica obrant a l’expedient OB 10/17. La present llicència resta 

CONDICIONADA al compliment de les prescripcions tècniques dictaminades en 

l’informe tècnic de data 7 d’abril de 2017: 
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 Garantir la circulació de vehicles i vianants amb condicions de seguretat i 

bona accessibilitat mentre duren les obres. 

 

 Que la vorera s’haurà de reposar amb peces de panot de 20x20 de 9 pastilles, 

idèntiques als de la resta de vorera i, que un cop refeta la vorera es garanteixin 

les condicions de seguretat i utilització/accessibilitat exigibles. 

 

 Que la rasa al carrer, de 40 cm. d’amplada, haurà de tenir un sobre ample de 

50 cm. a cada banda i que el ferm de paviment (tall de 140 cm. d’amplada; 

50+40+50 per tot el llarg de rasa) s’haurà d’acabar amb asfalt en calent, 

respectant les rasants i alineacions existents i garantint l’entrega amb la resta 

de carrer asfaltat amb condicions de seguretat i utilització/accessibilitat 

exigibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Que es garanteixi el compliment de la ITC BT 20 i resta de normativa d’obligat 

compliment i la línia elèctrica es separi com a mínim, una distància en paral·lel 

(tan en planta com en secció) de 30 cm. respecte de les línies d’aigua i 

qualsevol desperfecte en la línia d’abastament d’aigua i les afectacions que 

això pugui tenir són responsabilitat del promotor de les obres, en qui recau 

totes les despeses que se’n derivin. 

 

 Que d’acord amb l’article 53.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, la disposició del suport i 

soterrament de xarxa a la meitat del carrer s’hauran de desmuntar o 

enderrocar quan ho acordi l’administració actuant o quan es desenvolupi el 

sector PAU 07, sense que en cap cas els afectats tinguin dret a percebre 

indemnització. 

 

SEGON.- ADVERTIR a l’interessat que els residus generats a l’obra s’hauran de 

gestionar d’acord amb les disposicions del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 

s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

50 cm 50 cm 
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(PROGROC), i que finalitzada l’obra, s’haurà de disposar de l’oportú certificat emès 

pel centre gestor autoritzat de residus de la construcció. 

 

TERCER.- FIXAR el termini de 3 MESOS per iniciar les obres i de 6 MESOS per acabar-les  

(art. 45.1.b) POUM). Transcorregut el termini per començar o finalitzar les obres, sense 

que hagin estat iniciades o finalitzades, la present llicència es declararà caducada. 

 

QUART.- ADVERTIR a l’interessat que finalitzades les obres caldrà aportar la 

documentació que tot seguit s’indica: 

 

 Certificat final d’obra signat per tècnic competent. 

 

 Fotografies de l’obra acabada. 

 

CINQUÈ.- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de 

tercers. 
 

SISÈ.- APROVAR la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

segons detall adjunt: 2.306€ x 3,1%: 71,50€. 

 

SETÈ.- APROVAR la liquidació de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 

comunicades en matèria d’urbanisme segons detall adjunt: 30,05€. 
 

VUITÈ.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i a la Intervenció de fons. 

 

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

Exp. Núm. OB11/17– Sr. JOSEP PARÉS I SENSERRICH 

 

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Josep Parés i  Senserrich, en data 21 de març de 

2017, amb registre d’entrada núm. 406, de llicència municipal d’obres per 

impermeabilitzar la terrassa de l’immoble emplaçat al carrer Sant Valentí, 12, terme 

municipal de Sant Martí de Tous, de conformitat amb la documentació tècnica 

obrant a l’expedient OB11/17. 

 

Vist l’informe favorable emès per l’Arquitecte municipal de data 10 d’abril de 2017. 

 

Fonaments de Dret 

 
 Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a 

la legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme (en 

endavant TRLUC), modificat mitjançant Llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment 

modificada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 

administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 

Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

 

 Article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament 

d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals. 
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 Articles 47 a 50, i 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

TRLUC, modificat mitjançant Llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment 

modificada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 

administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 

Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

 

 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció 

de la legalitat urbanística. 

 

 Les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el que 

estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, segons 

allò que estableix l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual 

s’aprova el TRLUC, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer. 
 

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- CONCEDIR al Sr. Josep Parés  i Senserrich, llicència municipal d’obres per 

impermeabilitzar la terrassa de l’immoble emplaçat al carrer Sant Valentí, 12, terme 

municipal de Sant Martí de Tous, de conformitat amb la documentació tècnica 

obrant a l’expedient OB11/17. 

 

SEGON.- FIXAR el termini de 6 MESOS per iniciar les obres i de 12 MESOS per acabar-les  

(art. 45.1.c) POUM). Transcorregut el termini per començar o finalitzar les obres, sense 

que hagin estat iniciades o finalitzades, la present llicència es declararà caducada. 

 

TERCER.- ADVERTIR a l’interessat que els residus generats cal gestionar-los d’acord 

amb les disposicions del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa 

de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), i que finalitzada 

l’obra, s’haurà de disposar de l’oportú certificat emès pel centre gestor autoritzat de 

residus de la construcció. 

 

QUART.- ADVERTIR a l’interessat que un cop finalitzada l’obra, caldrà aportar: 
 

- Declaració responsable conforme s’han finalitzat les tasques d’acord amb  les 

condicions i advertiments de la llicència municipal d’obres. 

- Fotografies de l’obra acabada. 

 

CINQUÈ.- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de 

tercers. 
 

SISÈ.- APROVAR la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

segons detall adjunt: 1.300.-€ x 3,1%: 40.-€. 

 

SETÈ.- APROVAR la liquidació de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 

comunicades en matèria d’urbanisme segons detall adjunt: 30,05€. 
 

VUITÈ.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i a la Intervenció de fons. 

 
Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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Exp. Núm. OB12/17 VINC. OB30/15 i LLA. 05/15 – Sr. JORDI MAS I ENERO 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

1. Per acord de Junta de Govern Local de 18 de juliol de 2016 es va atorgar llicència 

d’obres al senyor Jaume Mas Puiggròs, per a la construcció d’una nova explotació 

ramadera de porcí d’engreix “Granja Mas Fillol” (polígon 10, parcel·la 110) al terme 

municipal de Sant Martí de Tous (exp. OB 30/15). 

 

2. En data 23 de març de 2017, mitjançant escrit registrat d’entrada amb número 418, 

els Sr. Jordi Mas i Enero, aporta declaració responsable de transmissió de llicència 

d’obres i d’activitats, per part del Sr. Jaume Mas i Puiggròs a favor del Sr. Jordi Mas i 

Enero. 

 

3. Considerant l’informe tècnic de data 5 d’abril de 2017.  

 

FONAMENTS DE DRET  

 

Atès que la petició de transmissió formulada compleix els requisits establerts a l’article 

86 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que determina que les 

llicències o autoritzacions són transmissibles llevat que el nombre de les que es puguin 

atorgar es trobi limitat, o quan s’hagin concedit tenint en compte les característiques 

particulars del subjecte autoritzat i estableix que els subjectes que intervenen en la 

transmissió de la llicència han de comunicar-ho per escrit a l’òrgan que la va atorgar.  

 

Atès que, segons declaració formulada pels interessats i que consta a l’escrit de 

sol·licitud de 23 de març de 2017, no s’han produït modificacions en el projecte 

aprovat i ja s’han liquidat els tributs municipals meritats per aquest atorgament.  

Atès que des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò 

disposat a la legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188.1 del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.  

 

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- AUTORITZAR la transmissió de la titularitat de la llicència d’obres majors per a 

la construcció d’una nova explotació ramadera de porcí d’engreix “Granja Mas Fillol” 

(polígon 10, parcel·la 110) al terme municipal de Sant Martí de Tous (exp. OB 30/15), 

atorgada inicialment per acord de Junta de Govern Local de 18 de juliol de 2016 a 

favor del Sr. Jordi Mas i Enero, amb les mateixes condicions tècniques i obligacions 

imposades a l’acord indicat de Junta de Govern Local de 18 de juliol de 2016 i 

d’acord amb la documentació obrant als expedients OB30/15 i LLA 05/15.  

 

La present llicència resta CONDICIONADA al compliment de les prescripcions 

tècniques dictaminades en l’informe tècnic de data 15 de juliol de 2016: 

 
Als condicionants de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 

Central, en sessió de 3 de juny de 2016 i que tot seguit es transcriuen: 
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 Complir les mesures que es fan constar a l’estudi d’impacte i integració 

paisatgística. 

 

 Complir les condicions de l’informe de la Direcció General de Desenvolupament 

Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de data 9 de 

maig de 2016. 

 

 Garantir l’establiment d’una franja exterior de protecció de 25 metres d’amplada 

lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida.  

 

A l’informe ambiental de prevenció d’incendis forestals del projecte d’instal·lació de nova 

activitat ramadera porcina d’engreix “Granja Mas de Fillol” al T.M. de Sant Martí de Tous, 

de 13 de novembre de 2015 i que tot seguit es transcriuen: 

 

 En el cas d’existir edificacions complementàries a la granja, es tindrà en compte a 

més de les mesures que seguit es proposa, al que disposa el Reglament RD 

314/2006, de 17 de març, que aprova el Codi Tècnic de l’Edificació Document 

Bàsic de Seguretat i Incendis (CTE DB-SI) i la Llei 2/2014, de 27 de gener, que 

modifica parcialment la Llei 5/2003. 

 

 L’activitat disposarà en els extrems de l’edificació i en el llindar més propera a la 

massa forestal de dues boques de 25 mm, i de mànega de 25 mm suficient, que 

permeti cobrir el perímetre de la granja. 

 

 L’activitat disposarà d’una franja de protecció de 25 m. d’amplada amb la 

vegetació forestal tractada segons disposa el Decret 123/2005, de 14 de juny. 

 

 S’alertarà del risc d’incendi forestal amb col·locació de cartells informatius en les 

zones més properes a la massa forestal. 

 

 Dins el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març es tindrà en compte 

el que preveu l’Ordre MAB 62/2003, per la qual es despleguen les mesures 

preventives que estableix el Decret 64/95, referit a la obligació de comunicació- 

als òrgans previstos per l’Ordre-, sobre qualsevol actuació amb foc realitzada a 

menys de 500 m. de terrenys forestals. 

 

 Dins el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre: Les actuacions que 

utilitzin foc o per la utilització de bufadors o similars o que generin guspires hauran 

de sol·licitar autoritzacions gestionades per la Direcció General de Forests del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. La 

informació, consulta i la obtenció de documents i permisos es troba a la plana 

web de prevenció d’incendis de la Generalitat de Catalunya. 

 

 Es prohibeix la realització de treballs que generin restes vegetals entre el 15 de 

juny i el 15 de setembre, en els municipis considerats d’alt risc d’incendi forestal, 

inclosos en l’annex del Decret 64/95. Es podrà sol·licitar autorització expressa en 

els casos que sigui imprescindible fer aquests treballs per a l’exercici de l’activitat, 

caldrà omplir el model de sol·licitud i adreçar-lo als Agents Rurals de la Comarca, 

que donaran tràmit a la mateixa i si s’escau l’activitat rebrà la corresponent 

autorització, en la qual s’establirà les dates de l’autorització i les mesures que s’han 

d’observar per tal d’evitar el perill d’incendi. 
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 D’acord amb l’article 18 del Decret 64/95, el Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural queda facultat per establir mesures 

extraordinàries per risc d’incendi forestal. 

 

 D’acord amb els article 14.3 i 16.4 del Decret 64/95, els Agents Rurals i altres agents 

de l’autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la 

seguretat, així com aturar les actuacions que s’estiguin duent a terme. 

 

D’acord amb els informes de l’ICGC de 28 de desembre de 2015 i del Departament de 

Cultura de 27 de gener de 2016: 

 

 En cas de descobriment de restes arqueològiques i/o paleontològiques durant 

l’execució del projecte, s’haurà d’aplicar el que disposen l’art. 51 de la Llei 9/1993, 

de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i l’art. 22 del Decret 78/2002, de 5 

de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, 

que regula els descobriments per atzar d’aquests tipus de restes, i sens perjudici 

del que determini el Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

D’acord amb l’informe de l’ICGC de 28 de desembre de 2015, cal: 

 

 La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció d’acord amb les 

directrius actuals del “Codigo Técnico de la Edificación” (CTE). 

 

 Prendre les mesures adequades durant i posteriorment a l’execució d’excavacions 

o talussos per evitar el desenvolupament d’inestabilitats. 

 

 Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. 

 

 Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents. 

Usualment, no solen ser aptes per a fonamentar estructures, i es poden generar 

assentaments diferencials importants en ser sotmesos a càrregues. 
 

SEGON.- RECOMANAR que, atès l’emplaçament de les obres en un àmbit de sol de 

protecció especial segons PTPCC i a l’actuació prevista del projecte, d’acord amb 

l’article 59.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei d’urbanisme, es condicioni la llicència del “PROJECTE DE NOVA EXPLOTACIÓ 

RAMADERA DE PORCÍ D’ENGREIX “GRANJA MAS DE FILLOL” AL T.M. DE SANT MARTÍ DE 

TOUS” a l’ús ramader d’activitat d’engreix de porcs, i si cessa l’ús pel qual s’atorga la 

present llicència, i per tant, finalitza el termini de temps de desenvolupament de 

l’actuació prevista, si la construcció i instal·lacions associades, adoptant les mesures 

correctores que s’escaiguin i, dins el marc legal que sigui vigent, no admeten 

emplaçar-hi cap altre ús, caldrà desmantellar la construcció i instal·lacions i restituir el 

sòl al seu estat originari, tot a càrrec de la persona interessada. 

 

TERCER.- ADVERTIR a l’interessat que l’inici de les obres resta condicionat a l’aportació 

de: 

 

 Full d’assumeix de la direcció d’obra i seguretat i salut, visat i signat per tècnic 

competent, en virtut de l’article 34.1.d). 
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 Full d’assumeix del contractista de l’execució de l’obra i declaració jurada 

d’estar al pagament dels tributs, d’acord amb l’article 34.1.f). 

 

QUART.- FIXAR el termini d’execució de les obres en 1 ANY per iniciar-les i 2 ANYS per 

acabar-les. Transcorregut el termini per començar o finalitzar les obres, sense que 

hagin estat iniciades o finalitzades, la present llicència es declararà caducada. 

 

CINQUÈ.- ADVERTIR a l’interessat que finalitzades les obres caldrà comunicar-ho a  

l’Ajuntament i aportar la documentació exigida a l’article 37 del POUM i que tot 

seguit s’indica: 

 
 Certificat final d’obra i d’execució d’obra, visat, signat pel tècnic director. 

 

 Plànols definitius que recullin les modificacions introduïdes durant l’obra respecte del 

projecte aprovat o, en cas contrari, certificació tècnica que no n’hi ha hagut.  

 

 Fotografies de l’obra acabada. 

 

 Còpia del Model 902 N del cadastre, en relació a la reforma i ampliació efectuada, 

segellat pel Centre de Gestió Cadastral. 

 

 Certificat conforme s’han gestionat les runes en instal·lacions autoritzades per 

l’Agencia de Residus de Catalunya, d’acord amb la normativa vigent en matèria de 

residus (DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC)). 

 

SISÈ.- POSAR DE MANIFEST a l’interessat que en matèria medi ambiental i en relació a 

l’inici de l’activitat, caldrà regir-se a  les disposicions de l’Informe en matèria 

ambiental de data 15 de juliol de 2016, per part de l’Enginyer del Consell Comarcal 

de l’Anoia, i en tot cas, a la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les 

activitats i al Decret 40/2014, d’ordenació de les explotacions ramaderes. 

 

SETÈ.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat. 
 

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

Exp. Núm. OB14/17– Sr. ANTONI RIBA I RIBA – Sra. Glòria RIBA I RIBA 

 

Vista la sol·licitud presentada pels Srs. Antoni i Glòria Riba i Riba, en data 3 d’abril de 

2017, amb registre d’entrada núm. 475, de llicència municipal d’obres per enderrocar 

coberts a la finca del carrer de les Escoles núm. 3, terme municipal de Sant Martí de 

Tous, de conformitat amb la documentació tècnica obrant a l’expedient OB14/17. 

 

Vist l’informe favorable emès per l’Arquitecte municipal de data 11 d’abril de 2017. 

 

Fonaments de Dret 

 

 Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat 

a la legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
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d'Urbanisme (en endavant TRLUC), modificat mitjançant Llei 3/2012, del 22 de 

febrer i posteriorment modificada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 

simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 

dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

 

 Article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament 

d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals. 

 

 Articles 47 a 50, i 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el TRLUC, modificat mitjançant Llei 3/2012, del 22 de febrer i 

posteriorment modificada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 

l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 

locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

 

 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 

protecció de la legalitat urbanística. 

 

 Les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el 

que estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, 

segons allò que estableix l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost pel qual s’aprova el TRLUC, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de 

febrer. 
 

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- CONCEDIR als Srs. Antoni i Glòria Riba i Riba, llicència municipal d’obres per 

enderrocar coberts a la finca del carrer de les Escoles núm. 3, terme municipal de 

Sant Martí de Tous, de conformitat amb la documentació tècnica obrant a 

l’expedient OB14/17. 

 

SEGON.- FIXAR el termini de 12 MESOS per iniciar les obres i de 24 MESOS per acabar-

les  (art. 45.a) POUM). Transcorregut el termini per començar o finalitzar les obres, 

sense que hagin estat iniciades o finalitzades, la present llicència es declararà 

caducada. 
 

TERCER.- ADVERTIR a l’interessat que tan bon punt es finalitzin els treballs, caldrà 

comunicar-ho a l’Ajuntament i  aportar la documentació exigida a l’article 37 del 

POUM i que tot seguit s’indica: 

 

 Certificat final d’obra i d’execució d’obra, signat pel tècnic director. 

 Fotografies de l’obra acabada. 

 Còpia del Model 902 N del cadastre, en relació a la reforma i ampliació 

efectuada, segellat pel Centre de Gestió Cadastral. 

 Certificat conforme s’han gestionat les runes en instal·lacions autoritzades per 

l’Agencia de Residus de Catalunya, d’acord amb la normativa vigent en 

matèria de residus (DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC)). 

 

mailto:st.martitous@diba.cat


          Plaça de la Independència, 1 - 08712 Sant Martí de Tous  

 

 

 

Telèfon 938 096 002 – Fax 938 096 117         

NIF. P-0822600C   -   c. electrònic: st.martitous@diba.cat  -  www.tous.cat 

30 

QUART.- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de 

tercers. 

 

CINQUÈ.- APROVAR la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

segons detall adjunt: 6.050€ x 3,1%: 187,55€. 

 

SISÈ.- APROVAR la liquidació de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 

comunicades en matèria d’urbanisme segons detall adjunt: 6.050€ x 1,12%: 67,76€. 

 
SETÈ.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i a la Intervenció de fons. 

 
Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

6.2.- Concessió de pròrrogues de llicències urbanístiques. 

 

Exp. Núm. OB13/17– Sr. PABLO LARA NAVARRA 

 

Vista la sol·licitud presentada en data 20 de març de 2017, amb registre d’entrada 

núm. 402, pel Sr. Pablo Lara Navarra, de pròrroga de la llicència d’obres majors per a 

la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer del Serral núm. 23, de Sant 

Martí de Tous, de conformitat amb la documentació tècnica obrant a l’expedient 

OB13/07, en relació al OB01/14. 

Vist l'informe favorable emès per l’Arquitecte municipal de data 10 d’abril de 2017. 

 

Fonaments de Dret: 

 

 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 

protecció de la legalitat urbanística. 

 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, modificat 

mitjançant Llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment modificada per la Llei 

16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 

de l’activitat econòmica. 

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, 

Activitats i Serveis dels ens locals. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- ATORGAR al Sr. Pablo Lara Navarra, pròrroga de la llicència d’obres 

concedida per Junta de Govern Local de data 20 de març de 2014, per a la 

construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer del Serral núm. 23, de Sant Martí 

de Tous, de conformitat amb la documentació tècnica obrant als expedients a 

l’expedient OB13/17 en relació al OB01/14 i FIXAR el termini de pròrroga fins el dia 27 

d’abril de 2018. 

 

SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat. 

 

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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7.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE PROJECTES D’OBRA 

 

7.1. Aprovació inicial, si s’escau, del projecte bàsic i d’execució d’ Urbanització del 

carrer Sentfores i carrer de Sota el castell (tram 1) – carrers del nucli antic.  

 

Vist el projecte de l’obra “Urbanització del carrer Sentfores i carrer de Sota el castell 

(tram 1) – carrers del nucli antic”, redactat per l’arquitecte municipal, Sr. Oriol Brufau 

Torrents.  

 

Vist que de conformitat amb l’article 53 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, l’òrgan 

competent per a l’aprovació és l’Alcalde atès que el pressupost d’execució supera el 

10% dels recursos ordinaris de l’Ajuntament. 

  

Vist que aquesta competència està delegada a favor de la Junta de Govern Local 

per Resolució de l’Alcaldia núm. 75/15 de 29 de juny de 2015. 

 

Fonaments de dret: 

 

 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 (art. 53). 

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals (art. 37). 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte de l’obra “Urbanització del carrer 

Sentfores i carrer de Sota el castell (tram 1) – carrers del nucli antic”, elaborat per 

l’arquitecte municipal, Sr. Oriol Brufau Torrents, amb un pressupost d’execució per 

contracte de 100.992,90 euros, IVA inclòs. 

 

SEGON.- SOTMETRE l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de trenta 

dies mitjançant la publicació d’un edicte al BOPB, DOGC, tauler i a la web municipal, 

a fi que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions amb el benentès que, en 

cas de no presentar-se’n, quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar 

un nou acord. 

 

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

8.- ATORGAMENT, SI S’ESCAU, DE LA TARGETA D’APARCAMENT, MODALITAT TITULAR NO 

CONDUCTOR A LA SRA. A.P.S. 
 

Vista la sol·licitud presentada en data 9 de març de 2017, amb registre d’entrada 

núm. 343, per la senyora A.P.S, en què demana la targeta d’aparcament, modalitat 

titular no conductor, per a persones amb disminució. 

 

Vist que la interessada està en possessió del certificat de disminució emès pel CAD en 

data 3/04/2014, pel qual es qualifica el Grau de disminució i, on consta que supera el 

barem de mobilitat. 
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Vist l’informe favorable de la Treballadora Social de data 9 de març de 2017. 

 

Atès que el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a 

persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de 

les persones amb mobilitat reduïda, en l’article 7, diu que correspon a l’Ajuntament o  

a l’ens local competent en matèria d’ordenació del trànsit, la concessió de totes les 

modalitats de targetes d’aparcament regulades en aquest Decret. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- CONCEDIR a la senyora A.P.S, la targeta d’aparcament, modalitat titular no 

conductor, per a persones amb disminució fins el 21 d’abril de 2021. 

 

SEGON.- NOTIFICAR  aquest acord a la interessada i als Serveis Socials municipals. 

 

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

9.- ADJUDICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’OBRA ANOMENADA “ADEQUACIÓ I 

CONDICIONAMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA”. 

 

Vist que el Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous en data 15 de març de 2016 va 

aprovar i concórrer a la convocatòria d’ajuts per a les Meses de concertació del Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2016-2019, corresponent a l'any 2016, aprovades pel Ple de 

la Diputació de Barcelona, en data 26 de novembre de 2015. 

 

Vist que el Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous en data 29 de setembre de 

2016, va acceptar l’ajut econòmic de les Meses de concertació per dur a terme 

l’actuació “Adequació i condicionament de la pista poliesportiva” inclòs en l’àmbit 

d’actuació “Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la diversificació 

econòmica”, per import de 40.000.-€. 

 

Atès que la zona esportiva s'emplaça a un marge que presenta problemes 

d'estabilitat que afecten majoritàriament a la pista poliesportiva, part de la qual s'ha 

fisurat i es deforma, motiu pel qual cal pilotar el tram de pista afectat i reposar-lo de 

nou.  

 

Vista l’oferta presentada per l’empresa Construccions Jordi Riera, SL per dur a terme 

l’obra esmentada. 

 

Vist que en la partida pressupostària número 1/342/639.04 del pressupost de l'any 

2017, hi ha consignació suficient per atendre el finançament de l’actuació a la pista 

poliesportiva. 

Fonaments de dret 

 

 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14  de novembre, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 

LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març. 
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 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. 

 Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament general de la Llei de 

Contractes de les Administracions públiques. 

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL).  

 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- ADJUDICAR el contracte anomenat “Adequació i condicionament de la 

pista poliesportiva”, a l'empresa Construccions Jordi Riera, SL, amb CIF B60068384 i 

domicili al Polígon industrial A.I./45 C/ Newton, 23 de la localitat de Piera, pel preu de 

trenta-tres mil cinquanta-set euros i vuitanta-cinc cèntims (33.057,85€). El preu amb 

IVA és de quaranta mil euros (40.000€). 
 

SEGON.- APLICAR la despesa amb càrrec a la partida núm. 1/342/639.04 del 

pressupost de la Corporació, exercici 2017. 

 

TERCER.- FACULTAR a l'Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per 

fer efectius els acords precedents.  

 

QUART.- NOTIFICAR el present acord a l'empresa Construccions Jordi Riera, SL. 

 

CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord a la Intervenció de Fons. 

 

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
 

10.- ATORGAMENT, SI S’ESCAU, DE SUBVENCIONS A ENTITATS. 

 

10.1.- Atorgament, si s’escau, de subvenció a la Sra. Isabel Bisbal Orpinell, en 

representació de l’AMPA de l’Escola Cérvola Blanca de Sant Martí de Tous (SUBV. 

19/16). 

 

Vista la sol·licitud de col·laboració econòmica presentada per la Sra. Isabel Bisbal 

Orpinell, en data 3 d’octubre de 2016, registre d’entrada núm. 1527, en representació 

de l’AMPA de l’Escola Cérvola Blanca, per fer front a les despeses de consergeria en 

horari extraescolar durant el curs 2016-2017. 

 

Vist que aquest Ajuntament té voluntat de contribuir a sufragar les despeses de 

manteniment i funcionament de l’Escola juntament amb l’AMPA. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- ATORGAR una subvenció per import de 3.801.-€ a la Sra. Isabel Bisbal 

Orpinell, en representació de l’AMPA de l’Escola Cérvola Blanca, per fer front a les 

despeses de consergeria en horari extraescolar durant el curs 2016-2017. 

 

SEGON.- AUTORITZAR la despesa prèvia justificació de la mateixa a càrrec de la 

partida pressupostària 8/334/489 del pressupost vigent, exercici 2017. 
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TERCER.- REQUERIR a la interessada la justificació de la destinació de la subvenció per 

tal de comprovar que el seu pagament correspongui a la finalitat per la qual ha estat 

concedida. 

 

QUART.- NOTIFICAR a la interessada el contingut del present acord. 

 

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

11.- DONAR COMPTE I RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA 

 
NÚM. DATA CONCEPTE 

26 08/03/2017 APROVAR la liquidació del pressupost de l'exercici 2016. 

27 13/03/2017 APROVAR el Marc pressupostari a mig termini pel període 2018-2020. 

28 16/03/2017 
ADSCRIURE al Sr. Josep Lluís Domènech Fernández al lloc de treball de conserge del 

CEIP Cérvola Blanca. 

29 20/03/2017 

ACCEDIR a la petició formulada per l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i 

adscriure-hi en comissió de serveis al Sr. César Romero García, Secretari-interventor 

municipal, des del dia 1 d’abril de 2017 i fins el dia 1 d’abril de 2018, prorrogable un 

any més. 

30 20/03/2017 SOL.LICITAR pròrroga termini execució Llei de Barris fins el 30 de juny de 2018. 

31 21/03/2017 

SUSPENDRE/ PARALITZAR, qualsevol actuació a la finca emplaçada al polígon 7, 

parcel.la 99, terme municipal de Sant Martí de Tous, en virtut de l’article 117 del 

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la 

legalitat urbanística i INICIAR tràmit d'actuacions prèvies per esbrinar les 

circumstàncies dels fets detectats. 

32 21/03/2017 

SUSPENDRE/ PARALITZAR qualsevol actuació al polígon 10 parcel·la 63 i al polígon 10 

parcel·la 9010, en virtut de l’article 117 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 

s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística  i INICIAR tràmit 

d'actuacions prèvies per esbrinar les circumstàncies dels fets detectats. 

33 21/03/2017 

SUSPENDRE/ PARALITZAR qualsevol actuació al polígon 3 parcel·la 25, en virtut de 

l’article 117 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 

protecció de la legalitat urbanística  i INICIAR tràmit d'actuacions prèvies per 

esbrinar les circumstàncies dels fets detectats. 

34 22/03/2017 

ACCEPTAR la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona, en el 

marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” anomenada "Finançament de 

l'àmbit de benestar social", per import de 4.176,9.-€ (codi 17/y/233255). 

35 22/03/2017 

ACCEPTAR la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona, en el 

marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” anomenada “Desenvolupament 

de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, per import de 

4.280 euros (codi XGL 17/Y/232630). 

36 22/03/2017 

ACCEPTAR la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona, en el 

marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” anomenada "Activitats culturals 

de les festes majors”, per import de 1.400 euros (codi XGL 17/Y/232630). 

37 27/03/2017 ATORGAR ajuts de caire social (Exp. SEC 040/17). 

38 29/03/2017 APROVAR la relació de factures F/2017/3 per import de 41.711,34€ 

39 30/03/2017 
APROVAR el conveni entre el CCA i l'Ajuntament per la prestació del servei 

comarcal de recollida de residus mitjançant el sistema PaP i àrees tancades 

40 31/03/2017 
TRASLLADAR la sessió ordinària núm. 04/17 de la Junta de Govern Local pel proper 

dia 27 d'abril de 2017. 

41 05/04/2017 ATORGAR ajuts de caire social (Exp. SEC 045/17). 

42 05/04/2017 

PROCEDIR a donar de baixa els rebut corresponents a la taxa per subministrament 

d’aigua a nom del Sr. Pablo Lara Navarra, Martí Codina Mas i Jordi Marimón, 

corresponents a la facturació del 4rt Trimestre del 2015 i 1r trim 2016 
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NÚM. DATA CONCEPTE 

43 07/04/2017 

APROVAR I CONCÓRRER a la convocatòria per a l’atorgament de compensacions 

econòmiques perquè s’abonin retribucions a determinats càrrecs electes local per a 

l’exercici de 2017. 

44 10/04/2017 

ACCEPTAR l'increment de l'ajut atorgada per part de la Diputació de Barcelona, en 

el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” anomenat "Programa 

complementari de finançament de les llars d’infants municipals per al curs 2015-

2016", per import de 5,258,26.-€ (codi 16/X/231510). 

45 10/04/2017 

AUTORITZAR a l’entitat UNIÓ CICLISTA IGUALADINA, el pas pel municipi de Sant Martí 

de Tous el dia 30 d’abril de 2017, en motiu de la celebració del 68è gran premi 

d’Òdena. 

46 21/04/2017 

ACCEPTAR l'increment de l'ajut atorgada per part de la Diputació de Barcelona, en 

el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” anomenat "Programa 

complementari de finançament de les llars d’infants municipals per al curs 2016-

2017", per import de 1.617,75.-€ (codi 17/X/235620). 

47 24/04/2017 CONVOCAR JGL ordinària - sessió 04/17  pel proper dia 27 d'abril de 2017. 

 

Els membres assistents es donen per assabentats. 

 

12.- PRECS I PREGUNTES. 

 

No se’n formulen. 

 

No havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió quan són les 

21:23 hores. 

 

I per a constància de tot això s'estén la present acta, el contingut de la qual, com a 

Secretària, dono fe en el lloc i data indicats a l'encapçalament. 

 

Vist-i-plau  

L’ALCALDE                         LA SECRETÀRIA ACCTAL 

David Alquézar Claramunt            Gemma Ribalta Closa 
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