ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 16 D’OCTUBRE DE 2014.
A Palau-solità i Plegamans, el dia 16 d' octubre de 2014 a les 19:00 hores prèvia
convocatòria oportuna i sota la presidència de la regidora senyora Maria Carme
Cabeza Nieto, per delegació de l’alcaldessa al trobar-se aquesta absent del municipi,
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
ABSENTS:
Senyor TINOCO BALONGO, JOAN CARLES
Senyora PADRÓS CASAÑAS, TERESA

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 de l’esborrany de l’acta de la sessió de caràcter ordinari de data 2
d'octubre de 2014, que resta aprovat com a acta per unanimitat.
2.- ASSUMPTES URBANÍSTICS. COMUNICACIONS PRÈVIES AMB DIRECCIÓ
TÈCNICA.
- EXP. 2014/1284 Comunicació prèvia amb direcció tècnica, reparació de cornisa.
Aprovació liquidació de tributs:
ICIO:68,29 €
Taxa O. Fiscal núm. 6.2: 19,16 €

- EXP. 2014/1298 2014 /57 Comunicació prèvia amb direcció tècnica, rehabilitació de
façanes posteriors amb instal·lació de bastida penjant.
Aprovació liquidació de tributs:
ICIO: 358,14 €
Taxa O. Fiscal núm. 6.2: 100,46 €
ASSUMPTES URBANÍSTICS. LLICÈNCIES D'OBRES MAJORS
- EXP. 2014/1283 2014 /56 Llicència per a construccions, instal·lacions i obres
majors, construcció de piscina privada per un habitatge unifamiliar existent.
Aprovació liquidació de tributs:
ICIO: 560,21 €
Taxa O. Fiscal núm. 6.2: 174,60 €
3. LLICÈNCIES D’ACTIVITATS
- EXP. 2014/1280 Activitat de perfils de matèries plàstiques per extrusió.
4. PERMISOS I AUTORITZACIONS VARIS
- EXP. 2014/1266 Autorització trobada al parc de l'Hostal del Fum.
- EXP. 2014/1269 Autorització tala d'arbre.
- EXP. 2014/1291 Concedint autorització substitució de 3 tapes d'arqueta
telefònica.
- EXP. 2014/1292 Concedint autorització canalització
- EXP. 2014/1293 Concedint autorització canalització gas.
- EXP. 2014/1294 Concedint autorització canalització gas.
- EXP. 2014/1296 Concedint autorització canalització gas.
- EXP. 2014/1297 Concedint autorització canalització gas.
5.- QÜESTIONS DE GESTIÓ ECONÒMICA
- EXP. 2014/1267 Aprovació factures per import global de 381.643,51 €
- EXP. 2014/1307 Aprovació factures per import global de 2.337,78 €
- EXP. 2014/1186
Acceptació de subvenció codi 13/y/100832 "pla igualtat de
gènere", en el marc del règim regulador del catàleg de serveis 2013 del pla "xarxa
governs locals 2012-2015 per import de 1.936,00 €.

- EXP. 2014/1301 Devolució garantia servei de manteniment del mobiliari urbà i
jocs infantils per import de 6.750,00 €.
- EXP. 2014/1302 Adjudicació del servei de realització de la campanya de
comunicació per millorar la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus
municipals a Spora Consultoria Ambiental SL.
- EXP. 2014/1285 Acord de devolució de les garanties constituïdes en concepte de
reposició d’elements urbanístics i de gestió de residus en relació a l’expedient
2014/14, atesos els informes tècnics favorables.
- EXP. 2014/1286 Acord de devolució de les garanties constituïdes en concepte de
reposició d’elements urbanístics i de gestió de residus en relació a l’expedient
2014/15, atesos els informes tècnics favorables.
- EXP. 2014/1289 Acord de devolució de les garanties constituïdes en concepte de
reposició d’elements urbanístics i de gestió de residus en relació a l’expedient
2014/16, atesos els informes tècnics favorables.
- EXP. 2014/1290 Acord de devolució de les garanties constituïdes en concepte de
reposició d’elements urbanístics i de gestió de residus en relació a l’expedient
2014/18, atesos els informes tècnics favorables.
Aprovació de diferents fases A conforme a l’informe emès per Intervenció:
- EXP. 2014/1259 Reserva de crèdit per ajuts d’urgència Serveis Socials per import
de 15.000,00 €.
Aprovació de diferents fases D conforme a l’informe emès per Intervenció:
- EXP. 2014/1261 Obres de rehabilitació de la façana de la casa Folch, per un
import de 41.382,00 €
- EXP. 2014/1282 Desbrossada i neteja de zones puntuals de la Riera de Caldes,
per un import de 17.182,00 €.
ÀREA SERVEIS SOCIALS:
Atesos els informes emesos per l’àrea de Serveis Socials:
- Denegació d’un ajut de llibres i material escolar.
- Atorgament d’un ajut per transport adaptat per import de 739,20 €.
- Atorgament de 7 ajuts per llibres i material escolar per import de 700,65 €.

- Atorgament de 4 ajuts per menjador per import de 1.193,80 €.
- Atorgament de 2 ajuts per matrícula i material per cursos de formació per import
de 491,50 €.
6. CONTRACTACIÓ
Contractes menors (arts. 111 i 138.3 RDL 3/2011)
- EXP. 2014/1214 Arranjament de les escales de connexió de la Rbla. del Molí amb
l'Av. de Catalunya, per un import de 5.221,15 €.
- EXP. 2014/1242 Adquisició de 3 tendals motoritzats per a les finestres de la 1a
planta de serveis tècnics, per un import de 2.896,74 €.
- EXP. 2014/1243 Modificació de la porta de la sala de màquines de la climatització
de serveis tècnics, per un import de 1.398,76 €
- EXP. 2014/1256 Formació d'anglès escoles bressol per import de 1.632,91 €.
- EXP. 2014/1258 Subministrament de gronxadors adaptats per nens petits als
parcs infantils del municipi, per un import de 1.996,50 €
- EXP. 2014/1262 Arrendament de 2 furgonetes Renault Kangoo per a la brigada
d'obres i serveis tècnics, per un import de 4.114,00 €
- EXP. 2014/1263 Realització de conte digital – taller de les arts, per un import de
1.250,00 €
- EXP. 2014/1264 Realització de diferents intervencions teatrals per import de
2.160,00 €
- EXP. 2014/1265 Adquisició de cubells i bosses per a la campanya d'educació
ambiental, per millorar la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus
municipals per import de 19.339,43€
- EXP. 2014/1270 Atorgament del 1er premi innovació del concurs dels premis a
l'emprenedoria 2014 per import de 2.000,00 €.
- EXP. 2014/1271 Atorgament del 2on premi innovació del concurs dels premis a
l’emprenedoria 2014 per import de 1.500,00 €.
- EXP. 2014/1272 Atorgament del 3er premi innovació del concurs dels premis a
l'emprenedoria 2014 per import de 500,00 €.
- EXP. 2014/1274 Atorgament del 1er premi del concurs emprenedors joves, dins
del concurs de premis a l'emprenedoria 2014 per import de 2.000,00 €.
- EXP. 2014/1275 Atorgament del 1er premi dones, dins del concurs de premis a
l'emprenedoria 2014 per import de 2.000,00 €.

- EXP. 2014/1276 Atorgament del 2on premi dones, dins del concurs de premis a
l'emprenedoria 2014 per import de 1.500,00 €.
- EXP. 2014/1277 Atorgament del 3er premi dones, dins del concurs premis a
l’emprenedoria 2014 per import de 500,00 €.
- EXP. 2014/1287 Elaboració del magazine de ràdio Palau darrer trimestre de 2014
per import de 4.935,00 €.
- EXP. 2014/1295 Neteja i desbroçada dels carrers Riera i Pins de Can Riera per
import de 1.694,00 €.

I sense més assumptes a tractar es tanca la sessió, essent les 19:25 hores, de la
qual cosa s'aixeca la present acta de què com a Secretària, certifico.

