ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DEL DIA 4 DE SETEMBRE DE 2014
A Palau-solità i Plegamans, el dia 4 de setembre de 2014 a les 19:05 hores
prèvia convocatòria oportuna i sota la presidència de l’Alcaldessa senyora
Teresa Padrós i Casañas, es reuneixen els membres de la Junta de Govern
Local a la Sala del Comú, per a dur a terme la sessió de caràcter ordinari en
primera convocatòria.
Hi són presents els senyors Regidors següents:

Senyora MARCUELLO MARTÍNEZ, M.ÀNGELS
Senyor ABASCAL GARCIA, DAVID
Senyor SEGRELLES GRAU, JOAN
Senyor TINOCO BALONGO, JOAN CARLES
Senyora CABEZA NIETO, MARIA CARME

Assistits del secretari accidental que subscriu, Miquel Alimbau Parera i de
l’Interventor Esaú Soto Martínez.
Tot seguit hom dóna compte i informa de la correspondència oficial rebuda des
de la darrera sessió, així com dels Butlletins Oficials, Decrets i Resolucions
emeses fins a la data, donant-se per informats.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La Presidència, declara vàlidament oberta la sessió, que s’inicia amb la lectura i
aprovació per unanimitat de l’esborrany de l’acta de la sessió de caràcter
ordinari de data 29 de juliol de 2014.
2. ASSUMPTES URBANÍSTICS. COMUNICACIONS D’ÚS I PRIMERA
OCUPACIÓ.
-

Donat compte de la validació de la Primera utilització i ocupació
d’habitatge. Llicència d’obres expedient 2013/28.
Aprovació liquidació de tributs :
Taxa O. Fiscal núm. 6 epígraf 4 : 112’28 €.
LLICÈNCIES.

-

Concedir autorització per a la canalització de 352 metres del gas entre la
carretera c-55 i l’avinguda Camí Reial i el Camí de Can Parera.
Concedir autorització per a l’estesa de línia elèctrica subterrània de bt a
400 v al C/. Cierva, núm. 8
Concedir autorització per a l’obertura de cata de 2x1x1 per reparació de
fuita a la xarxa general al C/. Sant Jordi 16.

3. ÀREA SERVEIS SOCIALS:

-

Atesos els informes emesos per l’àrea de Serveis Socials:
Atorgament de vint i cinc ajuts de menjador per un import total de
8.804,00 €.
Atorgament d’un ajut per llibres i material escolar per import de 169,47 €.
Denegació d’un ajut de llibres i material escolar.
Dues denegacions d’ajuts per aliments i subministraments.

4. OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA.
-

Autorització ocupació de la via pública amb una xurreria mòbil Passeig
de la Carrerada, cantonada C/. Folch i Torres.
Liquidació taxa Ordenança Fiscal núm.16: 329’52 €.

5. ALTRES AUTORITZACIONS.
-

Autorització per a la tala d’un pi. EXP.1094
Liquidació taxa Ordenança Fiscal núm. 32: 21’24 €.

-

Concedir autorització per a la instal.lació placa gual EXP.1082

6. QÜESTIONS GESTIÓ ECONÒMICA.
-

Acceptació subvenció atorgada pel Consell Comercial del Vallès
Occidental pel Programa complementari d’urgència social per import de
8.033’18 €.

-

Acceptació subvenció atorgada per Diputació de Barcelona - Direcció de
Serveis de concertació local per la millora i reparació de la via pública
amb inici d’actuació per l’exercici 2014 . Import : 130.000 €.

-

Acceptació ajut atorgat per Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència
per import de 4.936’80 € per a la Millora i condicionament del Camí de la
Serra de Palau-solità i Plegamans al Parc de l’Espai d’Interès Natural de
Gallecs.

-

Acceptació de subvenció atorgada per l’Agència de Residus de
Catalunya per import de 83.603,72 €.

-

Acceptació subvenció atorgada pel Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya pels següents
conceptes:

.PUOSC 2014 . Reparació, manteniment i conservació de via pública
Import 65.624’10 €
.PUOSC 2015 . Reparació, manteniment i conservació de via pública
Import 65.624’10 €

-

Aprovació factures en concepte de crèdits incobrables de deutors fallits
corresponent a la gestió de 2014 per varis conceptes i exercicis per
import total de 135.457’20 €, conforme a la proposta adreçada per
l’Organisme de Gestió Tributària.

-

Acord de devolució de les garanties constituïdes en concepte de
reposició d’elements urbanístics i de gestió de residus en relació a
l’expedient 2013/28, atesos els informes tècnics favorables.

- Aprovació diferents anotacions comptables fase D
-

Aprovació factures conforme a la relació núm. 168

-

Aprovació factures conforme a la relació núm. 169

7. CONTRACTACIÓ
Contractes menors (arts. 111 i 138.3 RDL 3/2011)
-

Treballs d’execució i instal·lació d’una escultura a la zona verda del
Centre Civic. PREU: 4.537,50 €
Anivellament terreny extern de la deixalleria per facilitar-ne l’accés a la
zona de magatzem de restes vegetals.PREU: 2.341,35 €.
Lloguer de braços elevadors per a la poda de l’arbrat viari.PREU:
11.979,00 €.
Curs de formació a les educadores Escoles Bressol.PREU: 1.280,00 €.
Adquisició de 20 llumeneres pel manteniment de l’enllumenat
públic.PREU: 3.601,27 €.
Serveis a realitzar dins les jornades d’oci alternatiu FANCON.PREU:
4.822,09 €.
Manteniment bancs del municipi.PREU: 9.438,00 €.
Manteniment amb sauló de parcs i zones verdes .PREU:18.620,69 €
Realització del conte digital “La història del nostre temps”.PREU:
2.117,50 €.
Treballs segellat
de les juntes de la façana del pavelló Maria
Víctor.PREU: 12.677,17 €.
Col·locació vàlvules mescladores al circuit d’ACS dels vestidors del
Pavelló Maria Víctor.PREU: 3.299,49 €.
Uniformitat Policia local.PREU: 8.833,13 €.
Inici, aprovació contractació mitjançant procediment negociat sense
publicitat, aprovació plecs de clàusules administratives i tècniques i
despesa així com sol·licitar ofertes a diferents empreses per a la
contractació dels servei per realitzar la campanya de comunicació per
millorar la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus
municipals.DESPESA APROVADA:45.000,00 IVA inclòs.

8. DONAR COMPTE RESOLUCIONS EMESES PER L’ALCALDIA

-

Resolució de data 7 d’agost de 2014 d’adjudicació de les activitats
esportives municipals adreçades a Adults i joves mitjançant procediment
negociat sense publicitat.PREU CONTRACTE: 46.710,36 € IVA inclòs.

-

Resolució de data 7 d’agost de 2014 d’adjudicació de les activitats
esportives municipals adreçades a la Gent gran mitjançant procediment
negociat sense publicitat.PREU CONTRACTE: 25.498,60 €. IVA exempt.

-

Resolució de l’alcaldia de 9 de juliol de 2014 admetre proposta Mesa de
contractació aprovant classificació relativa a les obres de Reurbanització
de la cruïlla del Passeig de la Ca

-

rrerada amb l’Avinguda Catalunya així com requerir a l’empresa que ha
presentat la proposta més avantatjosa la constitució de la garantia
definitiva i aportació de diferent documentació.

-

Resolució de data 28 de juliol de 2014 d’atorgament de llicència per a
la modificació de la llicència expedient 2013/77
per ampliació
d’habitatge.
Tributs :
ICIO : 2165’05 €
Taxa OF 32 : 674’78 €

-

Resolució de 10 de juliol de 2014 de presa de coneixement de la
comunicació prèvia amb direcció tècnica instada per la instal·lació
d’estació base de telefonia mòbil TME al C/ Camí de la Serra s/n.

-

Resolució de l’alcaldia de data 28 de juliol de 2014 de presa de
coneixement per a l’ampliació d’un altell aïllat dedicat a maquinària
sense modificació d’estructura.
ICIO : 3.182,88 €
Taxa OF 32: 992,02 €. €

-

9. MERCAT MUNICIPAL
-

Incoació d’expedient
per a la declaració d’extinció de diferents
autoritzacions municipals del mercat de venda no sedentària de Palausolità i Plegamans , atorgant audiència per tenir quantitats pendents de
pagament relatives a l’Ordenança Fiscal reguladora núm. 17 relativa a
la “Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i i indústries del carrer i
ambulants.”

I sense més assumptes a tractar es tanca la sessió, essent les 19:55 hores, de
la qual cosa s'aixeca la present acta de què com a Secretari accidental,
certifico.

