ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DEL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2014
A Palau-solità i Plegamans, el dia 18 de setembre de 2014 a les 19:10 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:

Llista d’Assistents:
Senyor ABASCAL GARCIA, DAVID
Senyor SEGRELLES GRAU, JOAN
Senyor TINOCO BALONGO, JOAN CARLES
Senyora CABEZA NIETO, MARIA CARME
ABSENTS: Senyora MARCUELLO MARTÍNEZ, M.ÀNGELS

Assistits de la Secretària que subscriu, M. Assumpció Rodríguez Marín 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 4 de setembre de 2014.

2.- ASSUMPTES URBANÍSTICS.
DIRECCIÓ TÈCNICA.

COMUNICACIONS

PRÈVIES

AMB

- EXP. 2014/1129 Comunicació prèvia amb direcció tècnica, rehabilitació de
dos patis interiors.
Aprovació liquidació de tributs:
ICIO:160,76 €
Taxa O. Fiscal núm. 6.2:45,09 €
- EXP. 2014/1130 Comunicació prèvia amb direcció tècnica, legalització
desmuntatge estructura d’altell.
ICIO: 28,00 €.
Taxa O. Fiscal núm.6.2: 7,85 €

3. LLICÈNCIES D’ACTIVITATS
- EXP. 2014/1133 Ampliació activitat de bar amb instal·lació de taules i
cadires.
4.- PERMISOS I AUTORITZACIONS VARIS
- EXP. 2014/1145 Obertura d’una cala per gas natural al C/ Oliana,2.
5.- QÜESTIONS DE GESTIÓ ECONÒMICA
- EXP. 2014/1143 Aprovació de factures amb informe per import de 535,95 €.
- EXP. 2014/1144 Aprovació de factures per import de 386.915,86 €
- EXP. 2014/1131 Devolució garantia obres.
Aprovació de diferents fases A conforme a l’informe emès per Intervenció:
- EXP. 2014/1146 Premi emprenedoria per import de 12.000,00 €.
- EXP. 2014/1147 Addenda al conveni “Centre de serveis a empreses de la
Riera de Caldes” per import de 8.925,00 €.
ÀREA SERVEIS SOCIALS:
Atesos els informes emesos per l’àrea de Serveis Socials:
- Atorgament de 18 ajuts per llibres i material escolar per import de 1.653,60 €.
6. CONTRACTACIÓ
Contractes menors (arts. 111 i 138.3 RDL 3/2011)
- EXP. 2014/1001 Sol·licitud bestreta treballador municipal per import de
2.000,00 €.
- EXP. 2014/1014 Assegurança espectacles festa major per import de
1.342,15 €.
- EXP. 2014/1039 Contractació servei avaluació psicològica policia per import
de 1.650,00 €.
- EXP. 2014/1070 Redacció projecte elèctric pista coberta per import de
9.849,40 €.
- EXP. 2014/1115 Obres de manteniment dels vials no urbanitzats pe rimport
de 14.641,00 €.

- EXP. 2014/1136 Obres nou pas de vianants Av. Catalunya amb C/ Riereta
per import de 2.184,05 €.
- EXP. 2014/1137 Obres millora accessibilitat pas vianants Av. CatalunyaTenda Nova per import de 4.766,98 €.

7. DECRETS D’ALCALDIA
- Resolució de data 14 d’agost de 2014 d’autorització per a la instal.lació de
diverses atraccions i parades per a la Festa Major.
8. PROPOSTES D’URGÈNCIA
Prèvia declaració de la urgència:
Contractes menors (arts. 111 i 138.3 RDL 3/2011)
EXP. 2014/1116 Despesa realització tractament fitosanitari zones verdes per
import de 2.758,80 €.
EXP. 2014/1164 Aprovació Projecte Bàsic i Executiu per a la reparació i
millora de vials per import de 107.438,02 € IVA Exclòs.
EXP. 2014/1123 Contractació actuacions educatives ambientals a les escoles
per import de 9.620,00 €,
EXP. 2014/1139 Tractament contra Corythuca de l’arbrat viari per import de
2.480,50 €.
EXP. 2014/1140 Tractament contra Corythuca de l’arbrat viari per import de
1.228,15 €.

I sense més assumptes a tractar es tanca la sessió, essent les 19:30 hores, de
la qual cosa s'aixeca la present acta de què com a Secretària, certifico.

