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MARM/ccm 
 

AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIÓÓ  DDEE  CCAARRÀÀCCTTEERR  OORRDDIINNAARRII  DDEE  LLAA  

JJUUNNTTAA  DDEE  GGOOVVEERRNN  LLOOCCAALL  DDEELL  DDIIAA  22  DD''  OOCCTTUUBBRREE  DDEE  

22001144  
 
A Palau-solità i Plegamans, el dia 2 d' octubre 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: 
 

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

11..--  LLEECCTTUURRAA  II  AAPPRROOVVAACCIIÓÓ  DDEE  LL’’AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIÓÓ  

AANNTTEERRIIOORR    
 
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 18 
de setembre de 2014, que resta aprovat com a acta per unanimitat. 
 

22..  LLLLIICCÈÈNNCCIIEESS  PPEERR  AA  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIOONNSS,,  IINNSSTTAALL··LLAACCIIOONNSS  

II  OOBBRREESS  
 
No hi ha temes a tractar 
 

33..AASSSSUUMMPPTTEESS  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCSS..  LLLLIICCÈÈNNCCIIEESS  DD''AACCTTIIVVIITTAATTSS  
 
L'adopció dels acords inclosos en aquest punt correspon a la Junta de Govern 
Local per delegació de la senyora alcaldessa segons resolució emesa en data 
23 de juny de 2011 publicada en el BOP núm. 022011017995 de data 25 de 
juliol de 2011 i conforme a allò establert a l'article 53.3 del Decret legislatiu 
2/2003. 
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3.1.- Vista la sol·licitud presentada per Noitzbander Xavier Ureña Briones, en 
representació de Piedra Blanca Automoció, SRL, per a la instal·lació de 
l’activitat de botiga de recanvis d’automoció a l’Av. Catalunya, núm. 101, local 
1-2.  
 
Vist l’informe tècnic número 338/2014 emès per l’arquitecte municipal, que tot 
seguit es transcriu: 
 
“Respecte a la sol·licitud presentada pel Sr. Noitzbander Xavier Ureña Briones en 
nom i representació de Piedra Blanca Automoció SRL per a l’activitat de Botiga de 
recanvis d’automoció a la finca situada  a l’Avinguda Catalunya 101 local 1-2 , de 
Palau-solità i Plegamans. 
 
S’INFORMA: 
 
La qualificació de l’activitat esmentada anteriorment com a  innòcua i com a sotmesa 
al règim de comunicació prèvia és correcta. 
 
Que l’activitat sol·licitada és admesa per a l’ordenació urbanística aplicable a 
l’immoble on es pretén exercir, que té una qualificació de sòl urbà, zona casc antic 
(clau 1). 
 
Que l’àmbit de les finques amb front a l’Av. Catalunya, és objecte de suspensió de 
llicències, per les determinacions del POUM, donat els canvis que es proposen en 
aquest eix viari i en especial en els encreuaments, a excepció de les obres 
vinculades a la reparació, manteniment i conservació bàsica dels edificis, així com 
aquelles llicències que es sol·licitin que no es contraposin al planejament vigent i 
siguin compatibles amb les determinacions del POUM 
 
Que l’activitat que es proposa no es contraposa al planejament vigent i és compatible 
amb les determinacions del POUM. 
 
Que l’activitat compleix amb les prescripcions que li venen imposades per les normes 
urbanístiques que li són d’aplicació.” 
 
Vist l’informe tècnic número 289/2014 emès per l’enginyer municipal, que tot 
seguit es transcriu: 
 
 
“Informe relatiu a l’expedient 2014/46 incoat per part del Sr. Noiztbander Xavier 
Ureña Briones, en representació de l’empresa Piedra Blanca Automoción SLR, per a 
la instal·lació d’una activitat comercial de recanvis d’automoció, situada a l’Av. 
Catalunya 101, local 1-2,  d’aquest municipi de Palau-solità i Plegamans 
 
INFORMO: 
 
Que segons l’Ordenança Municipal Reguladora de les Activitats i Innòcues i amb 
Intervenció Municipal en Matèria d’Incendis en l’Àmbit Territorial de Palau-solità i 
Plegamans, es tracta d’una activitat inclosa a la Taula I, i sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’activitats innòcues. 
 
Que un cop revisada la documentació presentada, aquest tècnic considera que es pot 
entendre vàlidament efectuada la comunicació i no veu inconvenient en que es pugui 
iniciar l’exercici de l'activitat sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i 
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tècniques que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les 
comprovacions, tal i com estableix l’article 8.2 de l’Ordenança Municipal Reguladora 
de les Activitats Innòcues i amb Intervenció Municipal en Matèria d’Incendis en 
l’Àmbit Territorial de Palau-solità i Plegamans.” 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP número 022011017995 de data 
25 de juliol de 2011. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Donar-se per informada la Junta de Govern Local de la validació de 
la comunicació prèvia presentada per Piedra Blanca Automoció, SRL per a la 
instal·lació de l’activitat de botiga de recanvis d’automoció, a l’Av. Catalunya, 
núm. 101, locals 1-2 d’aquest terme municipal. 
 
SEGON.- L’exercici de l’activitat pot iniciar-se sota l’exclusiva responsabilitat 
del titular i dels tècnics que hagin lliurat les certificacions, mesuraments, 
anàlisis i les comprovacions, tal i com estableix l’article 8.2 de l’Ordenança 
Municipal Reguladora de les Activitats Innòcues i amb Intervenció Municipal 
en Matèria d’Incendis en l’Àmbit Territorial de Palau-solità i Plegamans. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a Piedra Blanca Automoció, SRL. 
 
 
3.2.- Vista la documentació presentada pel Sr. Genís Aymerich Capdevila per 
a la instal·lació d’una activitat de consulta de fisoteràpia al carrer Camí Reial, 
104-106, 2n 1a. 
 
Vist l’informe tècnic número 2014/287 emès per l’enginyer municipal, que tot 
seguit es transcriu: 
 
“Informe relatiu a la l’expedient 2014/54 incoat per part del Sr. Genís Aymerich 
Capdevila per a la instal·lació d’una activitat de consulta de fisioteràpia al carrer Camí 
Reial 104-106 2on 1a, d’aquest municipi de Palau-solità i Plegamans 
 
INFORMO: 
 
Que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de declaració responsable d’activitat 
innòcua segons el títol III de l’Ordenança Municipal Reguladora de les Activitats 
Innòcues i amb Intervenció Municipal en Matèria d’Incendis en l’Àmbit Territorial de 
Palau-solità i Plegamans 
 
Un cop revisada la documentació presentada, aquest tècnic considera eficaç la 
comunicació i no veu inconvenient en que es pugui iniciar l’exercici de l'activitat sota 
l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars, tal i com estableix l’article 12.1 de 
l’Ordenança Municipal Reguladora de les Activitats Innòcues i amb Intervenció 
Municipal en Matèria d’Incendis en l’Àmbit Territorial de Palau-solità i Plegamans. “ 
 
Vist l’informe tècnic número 334/2014 emès per l’arquitecte municipal, que tot 
seguit es transcriu: 
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“Informe 334/14, els Serveis Tècnics municipals, respecte de la documentació 
presentada pel Genis Aymerich Capdevila el 7 d’agost de 2014 amb registre 
d’entrada 8469 per exercir l’activitat de Consulta Fisioterapia,  a la finca situada a 
Camí Reial 104-106  2on 1a,  d’aquest  terme municipal. 
 
INFORMA:  
 
Es tracta d’una activitat admesa per a l’ordenació urbanística aplicable a l’immoble on 
es pretén exercir,  sòl urbà (clau 1). 
 
Que l’activitat de referència compleix amb les prescripcions que li venen imposades 
per les normes urbanístiques que li són d’aplicació.” 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP número 022011017995 de data 
25 de juliol de 2011. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Donar-se per informada la Junta de Govern Local de la validació de 
la comunicació prèvia d’activitat innòcua presentada pel Sr. Genis Aymerich 
Capdevila per a la instal·lació de l’activitat de consulta de fisioteràpia al carrer 
Camí Reial, 104-106, 2n 1a. L’exercici de l'activitat serà sota l'exclusiva 
responsabilitat de les persones titulars, tal i com estableix l’article 12.1 de 
l’Ordenança Municipal Reguladora de les Activitats Innòcues i amb Intervenció 
Municipal en Matèria d’Incendis en l’Àmbit Territorial de Palau-solità i 
Plegamans.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Genís Aymerich Capdevila. 
 
 
3.3.- Vista la comunicació  presentada pel Sr. Pedro Campos López per 
ampliar l’activitat de bar amb la instal·lació de la terrassa exterior la zona 
privada del local situat al carrer Sant Pere, 28. 
 
Vist l’informe tècnic número 292/2014 emès per l’enginyer municipal, que tot 
seguit es transcriu: 
 
“Informe relatiu a sol·licitud presentada per part del Sr. Pedro Campos López, per 
l'ampliació de l’activitat de Bar amb la instal·lació de la terrassa exterior la zona 
privada del local situat al carrer St. Pere 28, d’aquest municipi de Palau-solità i 
Plegamans. 
 
INFORME 
 
1.- Que la sol·licitud d’ampliació de l’activitat amb la terrassa presentada en data 10 
de setembre de 2014 RE 9319, correspon a la instal·lació de 3 taules i 12 cadires, i 2 
barres amb 8 tamborets a la zona privada. 
 
2.- Que amb la documentació presentada per part de la titular, aquest tècnic 
considera que s'hauria d'informar favorablement la sol·licitud presentada, sempre i 
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quan aquesta autorització sigui feta a precari, podent ser retirades o modificades per 
l'autoritat municipal quan ho considerin necessari. 
 
3.- Que aquesta modificació comporta un canvi no substancial de l’activitat que caldrà 
incorporar a la llicència de la mateixa, sempre tenint en compte el punt anterior. 
 
4.- Que la instal·lació de les taules i les cadires respectarà el croquis presentat per la 
sol·licitant (tot i que al plànol presentat apareixen 2 taules i 8 cadires, es podran 
instal·lar 3 taules i 12 cadires tal i com sol·licita a la instància).   
 
5.- El titular haurà de complir el que estableix  l’Ordenança Reguladora de les 
autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar, aprovada en data 27 de 
setembre de 2012. 
 
6.- Segons el que estableix l’article 14 de la ordenança, no està permesa  la 
instal·lació i l’ús a les terrasses de cap sistema de reproducció musical o sonora, 
excepte en supòsits especialment permesos, a causa de festes populars, revetlles, 
etc., i sota criteri tècnic.  
 
7.- Així mateix segons resolució d’Alcaldia de data 8 de juliol de 2013 per la que es 
redueixen els horaris de tancament dels locals concentrats en les zones d’habitatges els 
horaris de tancament de l'interior dels establiments són els següents: 
  

- Restaurant o Bar-Restaurant ............ 2h. de la matinada. (no podran obrir 
abans de les 6 h. del matí) 
-Bar ................. 00:30h. de la nit. (no podran obrir abans de les 6 h. del matí). 

 
L'horari assenyalat de tancament serà el mateix per a tots els dies de la setmana i es 
podrà perllongar mitja hora més els divendres, dissabtes, vigílies de festius i festius. 
 
8.- Segons l’Ordenança Reguladora de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i 
mobiliari auxiliar, els horaris màxims d’obertura i funcionament són els següents: 
  
 
 

ESTABLIMENT  DIA HORA 
Bars, 

Restaurants, 
Bars-

Restaurants, 
Gelateria 

Dilluns a 
dijous 23:30 

Divendres, 
dissabte i 

vigília festiu 
24:00 

  
La terrassa no podrà iniciar el seu servei, en cap cas, abans de les 8 del matí. I 
durant el cap de setmana i festius no podrà instal·lar-se abans de les 10 del matí. 
 
Els titulars de la terrassa dels establiments hauran d’exposar de forma visible al 
públic, en el seu local, i a la pròpia terrassa, l’horari en què aquesta terrassa 
romandrà oberta. 
 
8.- L'autorització d'un horari superior per l'acabament de revetlles, festes populars i festa 
major, com també els horaris d'establiments públics serà competència de l'autoritat 
municipal, d'acord amb les condicions del recinte i a les possibles molèsties que es 
poguessin ocasionar al veïnat.” 
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Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP número 022011017995 de data 
25 de juliol de 2011. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Atorgar permís al Sr. Pedro Campos López  per a l’ampliació de 
l’activitat de bar amb la instal·lació de la terrassa exterior a la zona privada del 
local situat al carrer Sant Pere, 28, amb subjecció a les prescripcions 
assenyalades a l’informe tècnic transcrit anteriorment. 
 
SEGON.- Pel que fa al càlcul de les taxes, s’estarà del que resulti de 
l’aplicació de l’ordenança fiscal corresponent, import que es notificarà 
degudament a l’interessat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona 
  
TERCER.- Comunicar aquest acord al Sr. Pedro Campos López. 
 
 
3.4.- Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. Assumpta Torrescassana 
Marcé, en representació d’Alimentació Torrespi, SL, per al canvi de titularitat 
de l’activitat de superservei-establiment comercial de productes d’alimentació, 
a l’Av. Catalunya, 198-202.  
 
Vist l’informe tècnic número 290/2014 emès per l’enginyer municipal, que tot 
seguit es transcriu: 
 
“Informe relatiu a l’expedient 2014/30 incoat per part de la Sra. Mª Assumpta 
Torrescassana Marcé en representació de l’empresa Alimentació torrespi SL, per al 
canvi de titularitat de l’activitat de Superservei-Establiment comercial de productes 
d’alimentació situada a l’Av. Catalunya núm. 198-202, d’aquest municipi de Palau-
solità i Plegamans.   
 
INFORMO: 
 
Que vista la documentació presentada, dins de la que s’inclou el certificat tècnic 
signat pel tècnic Sr. Josep Espinet Teixidó, col·legiat 9505, el tècnic que subscriu no 
veu inconvenient en considerar efectiva la comunicació de canvi de nom realitzada, 
podent continuar amb l’exercici de l’activitat sota l’exclusiva responsabilitat del titular 
de l’activitat. 
 
Per altra banda, es recorda que l’activitat haurà de continuar complint amb les 
mesures correctores establertes a la llicència inicial, més les que s’escaiguin de la 
normativa actual.” 
 
Vist l’informe tècnic número 339/2014 emès per l’arquitecte municipal, que tot 
seguit es transcriu: 
 
“Informe 339/14, els Serveis Tècnics municipals en relació a la documentació 
presentada per la Sra. M. Assumpta Torrescassana Marcé en nom i representació de 
Alimentació Torrespi S.L. , per al canvi de titularitat de l’activitat de Supermercat 
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menor de 400m2 a la finca situada a l’Avinguda Catalunya 198-202,  de Palau-solità i 
Plegamans. 
 
INFORME: 
 
Que l’activitat sol·licitada és admesa per a l’ordenació urbanística aplicable a 
l’immoble on es pretén exercir, que té una qualificació de sòl urbà, de conservació 
(clau 6c).  
 
Que l’àmbit de les finques amb front a l’Av. Catalunya, és objecte de suspensió de 
llicències, per les determinacions del POUM, donat els canvis que es proposen en 
aquest eix viari i en especial en els encreuaments, a excepció de les obres 
vinculades a la reparació, manteniment i conservació bàsica dels edificis, així com 
aquelles llicències que es sol·licitin que no es contraposin al planejament vigent i 
siguin compatibles amb les determinacions del POUM 
 
Que l’activitat que es proposa no es contraposa al planejament vigent i és compatible 
amb les determinacions del POUM. 
 
L’activitat de referència compleix amb les prescripcions que li venen imposades per 
les normes urbanístiques que li són d’aplicació.” 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP número 022011017995 de data 
25 de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Donar-se per informada la Junta de Govern Local del canvi de 
titularitat de l’activitat  de supermercat menor de 400 m2, a l’Av. Catalunya, 
núm. 198-202 a favor de l’empresa Alimentació Torrespi, SL 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. M. Assumpta Torrescassana Marcé, 
en representació de l’empresa Alimentació Torrespi, SL. 
 
 
3.5.- Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Elena Brils Riera, per al canvi 
de titularitat de l’activitat de venda al detall de sabates i complements, al c/ 
Camí Reial, núm. 108-110.  
 
Vist l’informe tècnic número 335/2014 emès per l’arquitecte municipal, que tot 
seguit es transcriu: 
 
“Informe 335/14, els Serveis Tècnics municipals en relació a la documentació 
presentada per la Sra. Elena Brils Riera, per al canvi de titularitat de l’activitat de 
Comerç al detall de sabates i complements al Camí Reial 108-110,  de Palau-solità i 
Plegamans, expedient 2014/52, emeten el següent: 
 
INFORME: 
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Es tracta d’una activitat admesa per a l’ordenació urbanística aplicable a l’immoble on 
es pretén exercir, que té una qualificació de sòl urbà (Clau 1) 
 
L’activitat de referència compleix amb les prescripcions que li venen imposades per 
les normes urbanístiques que li són d’aplicació.” 
 
Vist l’informe tècnic número 285/2014 emès per l’enginyer municipal, que tot 
seguit es transcriu: 
 
 
“Informe relatiu a l’expedient incoat per part de la Sra. Elena Brils Riera corresponent 
al canvi de titularitat de l’activitat de VENDA AL DETALL DE SABATES I 
COMPLEMENTS situada al carrer Camí Reial 108-110, d’aquest municipi de Palau-
solità i Plegamans.   

 
INFORMO: 
 
Que vista la documentació presentada per par del titular, el tècnic que subscriu no 
veu inconvenient en considerar efectiva la comunicació de canvi de nom realitzada, 
podent continuar amb l’exercici de l’activitat sota l’exclusiva responsabilitat del nou 
titular de l’activitat. 
 
Per altra banda, es recorda que l’activitat haurà de continuar complint amb les 
mesures correctores establertes a la llicència inicial.” 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP número 022011017995 de data 
25 de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Donar-se per informada la Junta de Govern Local del canvi de 
titularitat de l’activitat  de venda al detall de sabates i complements, al carrer 
Camí Reial, 108-110, a favor de la Sra. Elena Brils Riera. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. Elena Brils Riera. 
 
 
3.6.- Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Núria Rodríguez Castillo per a la 
implantació de l’activitat  d’arranjament de roba, al c/ Plegamans, núm. 3B.  
 
Vist l’informe tècnic número 336/2014 emès pes serveis tècnics municipals, 
que tot seguit es transcriu: 
 
 
“Respecte a la sol·licitud presentada per la Sra. Núria Rodríguez Castillo per a 
l’activitat de Arranjament roba, a la finca situada al Carrer Plegamans 3  local B, de 
Palau-solità i Plegamans. 
 
S’INFORMA: 
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La qualificació de l’activitat esmentada anteriorment com a  innòcua i com a sotmesa 
al règim de comunicació prèvia és correcta. 
 
Que l’activitat sol·licitada és admesa per a l’ordenació urbanística aplicable a 
l’immoble on es pretén exercir, que té una qualificació de sòl urbà, zona casc antic 
(clau 1). 
 
Que l’activitat compleix amb les prescripcions que li venen imposades per les normes 
urbanístiques que li són d’aplicació.” 
 
Vist l’informe tècnic número 284/2014 emès per l’enginyer municipal en data 
17 de setembre de 2014, que tot seguit es transcriu: 
 
“Informe relatiu a la l’expedient 2014/55 incoat per part de la Sra. Núria Rodríguez 
Castillo per a la instal·lació d’una activitat d’arranjament de roba al carrer Plegamans 
3B, d’aquest municipi de Palau-solità i Plegamans 
 
INFORMO: 
 
Que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de declaració responsable d’activitat 
innòcua segons el títol III de l’Ordenança Municipal Reguladora de les Activitats 
Innòcues i amb Intervenció Municipal en Matèria d’Incendis en l’Àmbit Territorial de 
Palau-solità i Plegamans 
 
Un cop revisada la documentació presentada, aquest tècnic considera eficaç la 
comunicació i no veu inconvenient en que es pugui iniciar l’exercici de l'activitat sota 
l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars, tal i com estableix l’article 12.1 de 
l’Ordenança Municipal Reguladora de les Activitats Innòcues i amb Intervenció 
Municipal en Matèria d’Incendis en l’Àmbit Territorial de Palau-solità i Plegamans. “ 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP número 022011017995 de data 
25 de juliol de 2011. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Donar-se per informada la Junta de Govern Local de la validació de 
la comunicació prèvia presentada per la Sra. Núria Rodríguez Castillo per a la 
instal·lació de l’activitat d’arranjament de roba al carrer Plegamans, núm. 3 B 
d’aquest terme municipal. 
 
SEGON.- L’exercici de l'activitat es podrà iniciar sota l'exclusiva responsabilitat 
de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, els 
mesuraments, les anàlisis i les comprovacions, tal i com estableix l’article 8.2 
de l’Ordenança Municipal Reguladora de les Activitats Innòcues i amb 
Intervenció Municipal en Matèria d’Incendis en l’Àmbit Territorial de Palau-
solità i Plegamans. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Sra. Núria Rodríguez Castillo. 
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3.7.- Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. Antònia Pelegrí Mateu, per a 
la instal·lació de l’activitat de farmàcia, al c/ Camí Reial, núm. 54 C.  
 
Vist l’informe tècnic número 318/2014 emès per l’arquitecte municipal, que tot 
seguit es transcriu: 
 
“Informe 318/14, els Serveis Tècnics municipals en relació a la documentació 
presentada per la Sra. Antonia Pelegrí Mateu, per a exercir l’activitat de farmàcia, al 
Carrer Camí Reial 54 Local C,  de Palau-solità i Plegamans, expedient 2014/39, 
emeten el següent: 
 
INFORME: 
 
Es tracta d’una activitat admesa per a l’ordenació urbanística aplicable a l’immoble on 
es pretén exercir, que té una qualificació de sòl urbà, residencial d'ordenació oberta, 
Clau 3d2. 
 
L’activitat de referència compleix amb les prescripcions que li venen imposades per 
les normes urbanístiques que li són d’aplicació.” 
 
Vist l’informe tècnic número 280/2014 emès per l’enginyer municipal, que tot 
seguit es transcriu: 
 
“Informe relatiu a la l’expedient 2014/39 incoat per part de la Sra. Mª Antonia Pelegrí 
Mateu, per a la instal·lació d’una activitat comercial de farmàcia, situada al carrer 
Camí Reial 54 C,  d’aquest municipi de Palau-solità i Plegamans 
 
INFORMO: 
 
Que segons l’Ordenança Municipal Reguladora de les Activitats i Innòcues i amb 
Intervenció Municipal en Matèria d’Incendis en l’Àmbit Territorial de Palau-solità i 
Plegamans, es tracta d’una activitat inclosa a la Taula I, i sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’activitats innòcues. 
 
Que un cop revisada la documentació presentada, aquest tècnic considera que es pot 
entendre vàlidament efectuada la comunicació i no veu inconvenient en que es pugui 
iniciar l’exercici de l'activitat sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i 
tècniques que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les 
comprovacions, tal i com estableix l’article 8.2 de l’Ordenança Municipal Reguladora 
de les Activitats Innòcues i amb Intervenció Municipal en Matèria d’Incendis en 
l’Àmbit Territorial de Palau-solità i Plegamans.” 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP número 022011017995 de data 
25 de juliol de 2011. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Donar-se per informada la Junta de Govern Local de la validació de 
la comunicació prèvia presentada per M. Antònia Pelegrí Mateu per a la 
instal·lació de l’activitat de farmàcia al c/ Camí Reial, 54C d’aquest terme 
municipal. 
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SEGON.- L’exercici de l’activitat pot iniciar-se sota l’exclusiva responsabilitat 
del titular i de les persones que han lliurat la certificació tècnica de final 
d’instal·lació, sense perjudici de les inspeccions i comprovacions que puguin 
portar-se a terme per part de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Sra. M. Antònia Pelegrí Mateu. 
 
 
3.8.- Vista la sol·licitud presentada per Teleseguidor del Vallés, SL per a la 
implantació de l’activitat d’oficina de venda, reparació i fabricació d’aparells de 
senyalització, situada al carrer Sant Joan, 44.  
 
Vist l’informe tècnic número 89/2012 emès pels serveis tècnics municipals. 
 
Vist l’informe tècnic número 270/2014 emès per l’enginyer municipal en data 
28 d’agost de 2014, que tot seguit es transcriu: 
 
 
“Informe relatiu a l’expedient 35/2012 incoat per part del Sr. Josep Vilardell Grifell, en 
representació de l’empresa TELESEGUIDOR DEL VALLÈS SL,  per la implantació 
d’una activitat d’Oficina de venda, reparació i fabricació d’aparells de senyalització, 
situada al carrer Sant Joan 44, d’aquesta vila de Palau-solità i Plegamans.   
 
INFORMO: 
 
Que segons l’Ordenança Municipal Reguladora de les Activitats i Innòcues i amb 
Intervenció Municipal en Matèria d’Incendis en l’Àmbit Territorial de Palau-solità i 
Plegamans, es tracta d’una activitat inclosa a la Taula I, i sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’activitats innòcues. 
 
Que un cop revisada la documentació presentada, aquest tècnic considera que es pot 
entendre vàlidament efectuada la comunicació i no veu inconvenient en que es pugui 
iniciar l’exercici de l'activitat sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i 
tècniques que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les 
comprovacions, tal i com estableix l’article 8.2 de l’Ordenança Municipal Reguladora 
de les Activitats Innòcues i amb Intervenció Municipal en Matèria d’Incendis en 
l’Àmbit Territorial de Palau-solità i Plegamans.” 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP número 022011017995 de data 
25 de juliol de 2011. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Donar-se per informada la Junta de Govern Local de la validació de 
la comunicació prèvia presentada per Teleseguidor del Vallés, SL per a la 
instal·lació de l’activitat d’oficina de venda, reparació i fabricació d’aparells de 
senyalització, situada  al carrer Sant Joan, núm. 44 d’aquest terme municipal. 
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SEGON.- L’exercici de l'activitat es podrà iniciar sota l'exclusiva responsabilitat 
de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, els 
mesuraments, les anàlisis i les comprovacions, tal i com estableix l’article 8.2 
de l’Ordenança Municipal Reguladora de les Activitats Innòcues i amb 
Intervenció Municipal en Matèria d’Incendis en l’Àmbit Territorial de Palau-
solità i Plegamans. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a Teleseguidor del Vallés, SL. 
 
 
3.9.- Vista la sol·licitud presentada per part de la Sra. Mónica Sánchez Millán, 
per a la instal·lació de l’activitat de manufactura, al c/ Ronda Boada Vell, núm. 
11. 
 
Vistos els informes tècnics números 94/2012, 127/2012 i 188/2013 emesos 
pels serveis tècnics municipals. 
 
Vista la documentació presentada el 8 de juliol de 2014, amb el registre 
general d’entrada número 7481, amb la qual es sol·licita el canvi de nom a 
favor de Danao Manipulados, SL.  
 
Vist l’informe tècnic número 277/2014 emès per l’enginyer municipal, que tot 
seguit es transcriu: 
 

“Informe relatiu a l’expedient núm. 39/2012 , incoat per part de la Sra. Monica 
Sanchez Millan, per la implantació  d’una activitat de manufactura, situada a la 
Ronda Boada Vell núm. 11 d’aquest municipi de Palau-solità i Plegamans. 

 
INFORMO: 
 

Que en data 8 de juliol de 2014 RE 7481, la titular presenta la documentació 
requerida segons tramesa de data 17 de setembre de 2013. 
 
Que dins de la documentació presentada la Sra. Mónica Sánchez Millán sol·licita el 
canvi de nom de la llicència a nom de l’empresa DANAO MANIPULADOS SL. Que 
el tècnic que subscriu no veu inconvenient en que el tràmit es finalitzi a nom de 
l’empresa DANAO MANIPULADOS SL. 
 
Que efectuada inspecció de l’activitat en data 4 de setembre de 2014 a les 11:00h, 
aquest tècnic ha comprovat que l’activitat s’ajusta a la documentació lliurada i que 
s'han adoptat les mesures correctores assenyalades d’acord amb els informes 
tècnics.” 

 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP número 022011017995 de data 
25 de juliol de 2011. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
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PRIMER.- Donar-se per informada la Junta de Govern Local de la validació de 
la comunicació prèvia a nom de Danao Manipulados, SL per a la instal·lació 
de l’activitat de manufactura, al c/ Ronda Boada Vell, 11 d’aquest terme 
municipal. 
 
SEGON.- L’exercici de l’activitat pot iniciar-se sota l’exclusiva responsabilitat 
del titular i de les persones que han lliurat la certificació tècnica de final 
d’instal·lació, sense perjudici de les inspeccions i comprovacions que puguin 
portar-se a terme per part de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a Danao Manipulados, SL. 
 
 
3.10.- Vista la comunicació  presentada per Punto Fa, SL de canvi no 
substancial de l’activitat de comerç al detall de peces de vestir consistent en 
un canvi d’ús parcial de l’actual zona d’ús administratiu a una sala d’exposició, 
al carrer Basters, 12-14. 
 
Vist l’informe tècnic número 282/2014 emès per l’enginyer municipal, que tot 
seguit es transcriu: 
 
“Informe relatiu a la l’expedient 2014/3 incoat per la Sra. Alejandra Cutillas 
Hernández, en representació de l’empresa PUNTO FA SL per el canvi no substancial 
d’una activitat de comerç al detall de roba a la nau situada al carrer Basters número 
10-12, del Polígon Industrial Riera de Caldes d’aquesta vila de Palau-solità i 
Plegamans. 
 
INFORMO: 
 
Que a la documentació tècnica presentada es justifica que el canvi es pot considerar 
com a CANVI NO SUBSTANCIAL. 
 
Que el tècnic que subscriu considera que es pot informar favorablement el canvi no 
substancial, i incorporar-ho a la llicència en vigor, expedient 19/2012. 
 
Que l’activitat es podrà continuar exercint sota l’exclusiva responsabilitat del titular de 
l’activitat, i amb el compliment de les mesures correctores establertes a la llicència 
inicial, expedient 19/2012, més les imposades a la documentació tècnica presentada 
relativa al canvi no substancial. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP número 022011017995 de data 
25 de juliol de 2011. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Incorporar la modificació no substancial de l’activitat de comerç al 
detall de roba a  la llicència en vigor, atorgada per desenvolupar l’activitat al 
carrer Basters, núm. 10-12, amb les prescripcions assenyalades a l’informe 
tècnic número 282/2014. 
  
SEGON.- Comunicar aquest acord a Punto Fa, SL.  
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44..  PPEERRMMIISSOOSS  II  AAUUTTOORRIITTZZAACCIIOONNSS  VVAARRIISS 

  
L'adopció dels acords inclosos en aquest punt correspon a la Junta de Govern 
Local per delegació de la senyora alcaldessa segons resolució emesa en data 
23 de juny de 2011 publicada en el BOP núm. 022011017995 de data 25 de 
juliol de 2011 i conforme a allò establert a l'article 53.3 del Decret legislatiu 
2/2003. 

  

  
AUTORITZACIONS VÀRIES  

 
 
4.1.- Atesa la petició presentada en data 19/08/2014, registre d’entrada 
número 8702 per a la instal·lació d’una placa de gual. 
 
Vist l'informe núm. 065/14 favorable emès en data 21/08/2014 per l’enginyer 
tècnic municipal. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 022011017995 de data 
25 de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Autoritzar a la Sra. ORTEGA TARDIO, MONTSERRAT , per 
instal·lar una placa de gual permanent, per una entrada de 3 metres, al C/ 
PESSEBRE 8, havent de passar pel Servei de Recaptació Municipal, on li 
serà facilitada aquella, així com se li indicaran les condicions a complir per 
ésser el gual reglamentari. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Sra. ORTEGA TARDIO, 
MONTSERRAT. 
 
 
4.2.- Vista la instància presentada per la Sra. Susana Vera Estudillo en 
representació de l’establiment Bar Memphis, de data 28 d’agost de 2014, amb 
el registre d'entrada 8921, sol·licitant l’ampliació de l’activitat amb la 
instal·lació de taules  i cadires a la via pública (terrassa) del carrer Sant Joan, 
42, durant tot l’any. 
  
Vist l’informe tècnic número 288/2014 emès per l’enginyer municipal que tot 
seguit es transcriu: 
 
 
“Informe relatiu a sol·licitud presentada per part de la Sra. SUSANA VERA 
ESTUDILLO, en representació de l’establiment BAR MEMPHIS, en data 28 d’agost 
de 2014 RE 8921, per l'ampliació de l’activitat amb la instal·lació de taules i cadires a 
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la via pública (terrassa) del carrer St. Joan 42, d’aquest municipi de Palau-solità i 
Plegamans. 
 
INFORME 
 
1.- Que la sol·licitud és per l’ampliació de l’activitat amb la terrassa. Que la superfície 
que es pot autoritzar es la de l’espai de la tarima situada a la zona d’aparcaments del 
vial, 4,57 x 2,20 metres (10,05m²), durant 365 dies des de el dia 1 d’octubre de 2014 
a l’1 d’octubre de 2015. 
 
2.- Que, aquest tècnic considera que s'hauria d'informar favorablement la sol·licitud 
presentada,  sempre i quan aquesta autorització sigui feta a precari, podent ser 
retirades o modificades per l'autoritat municipal quan ho considerin necessari, en 
funció del bé general o de concretes circumstàncies referides als professionals, als 
veïns o a les obres abans referides. 
 
3.- Que la ubicació de les taules i cadires serà a sobre de la tarima situada a la zona 
d’aparcaments del vial, sense envair en cap cas la zona de la vorera 
 
4.- Caldrà el muntatge d’una tarima per elevar el nivell de la calçada fins arribar a 
l’alçada de la vorera. Aquesta tarima haurà de ser desmuntable i assegurar 
l’evacuació d’aigües pluvials mentre estigui muntada. 
 
5.- Caldrà delimitar físicament la zona de terrassa de la zona de la calçada de 
vehicles,  i caldrà senyalitzar l’aresta exterior de la terrassa amb una placa V20 blanc 
i blava.  
 
6.- El titular haurà de complir el que estableix  l’Ordenança Reguladora de les 
autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar, aprovada en data 27 de 
setembre de 2012. 
 
7.- Segons el que estableix l’article 14 de la ordenança, no està permesa  la 
instal·lació i l’ús a les terrasses de cap sistema de reproducció musical o sonora, 
excepte en supòsits especialment permesos, a causa de festes populars, revetlles, 
etc., i sota criteri tècnic.  
  
8.- Així mateix segons resolució d’alcaldia de data 8 de juliol de 2013 per la que es 
redueixen els horaris de tancament dels locals concentrats en les zones d’habitatges els 
horaris de tancament de l'interior dels establiments són els següents: 
  

- Restaurant o Bar-Restaurant ............ 2h. de la matinada. (no podran obrir 
abans de les 6 h. del matí) 
-Bar ................. 00:30h. de la nit. (no podran obrir abans de les 6 h. del matí). 

 
L'horari assenyalat de tancament serà el mateix per a tots els dies de la setmana i es 
podrà perllongar mitja hora més els divendres, dissabtes, vigílies de festius i festius. 
 
7.- Segons l’Ordenança Reguladora de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i 
mobiliari auxiliar, els horaris màxims d’obertura i funcionament són els següents: 
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 ESTABLIMENT  DIA HORA 
Bars, 

Restaurants, 
Bars-

Restaurants, 
Gelateria 

Dilluns a 
dijous 23.30 

Divendres, 
dissabte i 

vigília festiu 
24.00 

  
La terrassa no podrà iniciar el seu servei, en cap cas, abans de les 8 del matí. I 
durant el cap de setmana i festius no podrà instal·lar-se abans de les 10 del matí. 
Tots els elements que configuren la terrassa no pod en deixar-se a la via pública 
i hauran de ser retirats diàriament.  La recollida dels elements i neteja de l’espai 
ocupat haurà de completar-se en un màxim de 20 minuts i no serà compatible amb 
cap tipus d’ocupació o servei. 
 
Els titulars de la terrassa dels establiments hauran d’exposar de forma visible al 
públic, en el seu local, i a la pròpia terrassa, l’horari en què aquesta terrassa 
romandrà oberta. 
 
8.- L'autorització d'un horari superior per l'acabament de revetlles, festes populars i festa 
major, com també els horaris d'establiments públics serà competència de l'autoritat 
municipal, d'acord amb les condicions del recinte i a les possibles molèsties que es 
poguessin ocasionar al veïnat. 
  
9.- Abans de la concessió de la llicència s'haurà de fer el pagament de la taxa 
corresponent a l'ampliació de l'activitat que es sol·licita, segons l’article 6 de l’ordenança 
fiscal núm. 15 “TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES 
I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA”, corresponent a l’any 2014, essent aquesta 
la següent segons:  
 
 • Taxa per cada metre quadrat o fracció de superfície ocupada de la via pública amb 
taules i cadires/dia :   0,412€·m²/diax10,05m²x365dies = 1511,32€ “ 
 
 
Vist l’informe número 292/2014 emès per la Policia Local en data 25 de 
setembre de 2014, que tot seguit es transcriu: 
 
 
“En relació a la instància a dalt esmentada a la qual la Sra. Susana Vera Estudillo, 
sol·licita autorització de la llicència d’instal·lació de la terrassa (tarima) al seu 
establiment Bar Memphis, encabit al carrer Sant Joan, 42, l’informo del següent: 
 
1.- Es tracta d’una renovació d’una ocupació pública que ja havia estat informada 
positivament amb anterioritat. 
 
2.- Hi ha un informe favorable de l’enginyer municipal número 288/2014 al qual 
estableix els terminis de l’autorització. 
 
Davant tot això, no trobem cap impediment per l’autorització de l’ocupació de via 
sol·licitada, sempre que es compleixin les condicions establertes a l’informe de 
l’enginyer.”  
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Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 022011017995 de data 
25 de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar permís a la senyora Susana Vera Estudillo, en 
representació de l’establiment Bar Memphis,  per a l’ampliació de l’activitat 
amb la terrassa a la via pública del carrer Sant Joan, núm. 42, des del dia 1 
d’octubre de 2014 a l’1 d’octubre de 2015 amb subjecció a les prescripcions 
assenyalades als informe transcrits anteriorment. La realització d’aquesta 
activitat generarà el cobrament de l’import que correspongui una vegada 
aplicada la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires 
amb finalitat lucrativa, sent l’import del mateix de l’ordre de 1511,32 €. 
 
(Aquesta liquidació es notificarà a l’interessat oportuntament per l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona) 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. Susana Vera Estudillo . 
 
TERCER.- L’ús privatiu autoritzat està sotmès a l’obtenció de llicència 
municipal, conforme a l’establert per l’article 57 del Reglament del Patrimoni 
dels Ens Locals aprovat pel Decret 336/1988 del 17 d’octubre, pel que, la 
present llicència genera una situació de possessió precària essencialment 
revocable en qualsevol moment per raons d’interès públic. 
 
 
4.3.- Es donà compte  de la interlocutòria dictada per la Secció Primera de la 
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs d’apel.lació núm. 15/2011, interposat per part de 
FRANCE TELECOM ESPAÑA SA, contra la sentència desestimatòria de data 
6 de maig de 2013, emesa pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona, en el recurs núm. 506/2008, contra la resolució de la Gerència 
d’aquest Organisme, desestimatòria del recurs de reposició formulat en relació 
a les liquidacions del primer trimestre de l’exercici 2007, relatives a la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores 
de serveis de subministrament d’interès general, mitjançant la qual es declara 
la finalització del procediment per satisfacció extraprocessal. 
 
 
4.4.- Es donà compte  de la interlocutòria dictada per la Secció Primera de la 
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs d’apel.lació núm. 142/2013, interposat per part de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, contra la 
Sentència estimatòria de data 1 de març de 2013, emesa pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el recurs núm. 270/2009, 
instat per VODAFONE ESPAÑA SA, contra la resolució de la Gerència 
d’aquest Organisme, desestimatòria del recurs de reposició formulat en relació 
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a les liquidacions del tercer i quart trimestre de l’exercici 2007 i del primer, 
segon i tercer trimestre de l’exercici 2008, relatives a la taxa per aprofitament 
especial del domini públic local mitjançant la qual es declara la finalització del 
procediment per desistiment de l’apel·lant. 
 
 

55..  QQÜÜEESSTTIIOONNSS  DDEE  GGEESSTTIIÓÓ  EECCOONNÒÒMMIICCAA,,  CCOONNTTRRAACCTTAACCIIÓÓ  II  

OOBBRREESS  
 
L'adopció dels acords inclosos en aquest punt correspon a la Junta de Govern 
Local per delegació de la senyora alcaldessa segons resolució emesa en data 
23 de juny de 2011 publicada en el BOP núm. 022011017995 de data 25 de 
juliol de 2011 i conforme a allò establert a l'article 53.3 del Decret legislatiu 
2/2003. 
 
 
 

GESTIÓ ECONÒMICA 
 

 
5.1.- Es donà compte de l’informe núm. 91/14 emès per la tècnica de Medi 
Ambient i de Parcs i Jardins, senyora Teresa Playà Rabella, que tot seguit es 
transcriu: 
 
“ Identificació de l’expedient. 
 
Informe tècnic relatiu al retorn de  la fiança al grup de les Esglésies 
Evangèliques 
 
INFORMO. 
 
1.- Que el Sr. Carles Royo Ripollès, com a representant del grup 
Coordinador de les Esglésies Evangèliques “Assemblees de Germans de 
Catalunya”, amb domicili al carrer Sant Martí, 54-56, 1r, de Barcelona, 
amb DNI núm. 35012577E,  va sol·licitar permís per celebrar una trobada 
al parc de l’Hostal del Fum.  
 
1.- Que la trobada es va realitzar el dia 1 de maig. 
 
2- Que es va imposar  una fiança al grup, per la possible reposició dels 
elements urbanístics i per la neteja del parc de 550 €. 
 
3.- L’acte es va celebrar amb normalitat i els espais ven quedar en bones 
condicions. 
 
4.- Que el Sr. Carles Royo Ripollés, com a representant del mencionat 
grup, sol·licita el retorn de la fiança. 
 
CONCLUSIÓ 
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 Atès que no es van produir desperfectes en el recinte i que l’espai va 
quedar en bones condicions de neteja, aquesta tècnica considera que es 
pot retornar l’import de  la taxa   de 550,00 € a la Coordinadors de les 
Esglésies Evangèliques de Germans de Catalunya” 
 
Palau-solità i Plegamans, a 19 de maig de 2014. 
 
/Signat: la tècnica de Medi Ambient i de Parcs i Jardins 
Teresa Playà Rabella/” 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la garantia constituïda en concepte de 
reposició d’elements de mobiliari urbà i neteja de l’entorn de l’ordre de 550,00 
€, al Sr. Carles Royo Ripollès amb DNI núm. 35012577E, com a representant 
del grup Coordinador de les Esglésies Evangèliques “Assemblees de 
Germans de Catalunya”, ESGLÈSIES EVANGÈLIQUES DE GERMANS DE 
CATALUNYA  i corresponent a la trobada de data 1 de maig de 2014 a 
l’Hostal del Fum. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a ESGLÈSIES EVANGÈLIQUES DE 
GERMANS DE CATALUNYA  i al departament de Comptabilitat. 
 
 
5.2.- Atès allò establert per les Bases d'Execució del Pressupost 
corresponents al pressupost actual pel que fa a l'autorització i reconeixement 
de despeses on s'assenyala com a competència de l'alcaldia l'autorització 
referida quan el seu import no excedeixi del 10% dels recursos corrents del 
pressuposts quantificats a les bases 4ª i 5ª. 
 
Atès allò establert a la base 21ª.2, on s’estableix que per les despeses 
superiors a 1.200€, l’Alcaldia podrà delegar la seva autorització en la Junta de 
Govern local. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 022011017995 de data 
25 de juliol de 2011 
 
Atès allo establert a la Base 28ª, 53ª i 23ª d'Execució del Pressupost 
corresponents al pressupost vigent. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
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- Aprovar el detall de despeses i reconeixement d'obligacions segons la 
relació d’aprovació número 185 que s’adjunten en annex número 
NUM.ANNEX 1, al final d’aquest acta amb adscripció a les corresponents 
aplicacions pressupostàries. 
 
 
5.3.- Atès allò establert per les Bases d'Execució del Pressupost 
corresponents al pressupost actual pel que fa a l'autorització i reconeixement 
de despeses on s'assenyala com a competència de l'alcaldia l'autorització 
referida quan el seu import no excedeixi del 10% dels recursos corrents del 
pressuposts quantificats a les bases 4ª i 5ª. 
 
Atès allò establert a la base 21ª.2, on s’estableix que per les despeses 
superiors a 1.200€, l’Alcaldia podrà delegar la seva autorització en la Junta de 
Govern local. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 022011017995 de data 
25 de juliol de 2011. 
 
Atès allo establert a la Base 23 de les bases d’execució del Pressupost  en 
quant a l’òrgan competent per al reconeixement d’obligacions, en les que 
alguna d’aquestes no consta a Intervenció la seva fiscalització prèvia tot i que 
cal fer constar que cap d’elles supera els límits del contracte menor de la 
LCSP. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
- Aprovar el detall de despeses i reconeixement d'obligacions segons la 
relació d’aprovació número 186 que s’adjunten en annex número 
NUM.ANNEX 2, al final d’aquest acta amb adscripció a les corresponents 
aplicacions pressupostàries. 
 
 
5.4.- Atès l’informe emès en data 22 de setembre de 2014  per part de l’Àrea 
de Serveis Socials de l’Ajuntament, on s’informa respecte de la petició d’un 
ajut per a la matrícula del curs 2014-2015 de l’escola d’adults, la seva 
denegació i motivació d’aquesta. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 022011017995 de data 
25 de juliol de 2011. 
 
Examinat l’informe i trobat conforme. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
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PRIMER.- Denegar a la Sra. ROSA MARIA MIR  la petició d’un ajut per a la 
matrícula del curs 2014-2015 de l’escola d’adults, atesos els motius esmentats 
a l’informe tècnic. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. ROSA MARIA MIR . 
 
 

GESTIÓ ECONÒMICA. CONTRACTACIÓ  
 
 
5.5.- DEVOLUCIÓ A L’ASSOCIACIÓ ESPORTS 3, DE LA GARANTIA PEL 
SERVEI D’ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS PER A POB LACIONS 
ESPECIALS: GENT GRAN. 
 
Atès que en data 7 d’agost de 2014, registre d’entrada núm. 8.468, per part de 
Jesús  Fortuño Godes en representació de l’ASSOCIACIÓ ESPORT 3, es 
sol·licita la devolució dels següents avals bancaris: 
 
- Expt. Núm. 4/2012 per import de 767,45 €, en concepte de garantia definitiva 
per a la realització de  les activitats esportives municipals per poblacions 
especials: Gent gran. 
 
Atès que per resolució de l’alcaldia de data 30 de juliol de 2012,  s’adjudicà a 
l’empresa ASSOCIACIÓ ESPORT 3,  amb NIF G-08880577 la contractació del 
servei d’activitats esportives municipals per poblacions especials: Gent gran al 
municipi de Palau-solità i Plegamans. 
 
Atès que en data 3 d’agost de 2012 es formalitzà el contracte amb 
l’adjudicatari del servei esmentat al primer paràgraf amb l’ASSOCIACIÓ 
ESPORT 3. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de la regidoria d’esports en data 24 de 
setembre de 2014 que es transcriu, on s’indica que que és procedent el retorn 
de l’aval sol·licitat: 
 
 
”  Dolors Carmona Pérez , com a tècnica de la Regidoria d’Esports, en relació 
a la instància presentada per Esport 3, amb data 27 de juliol de 2012. 
 
 
INFORMO: 
 
Durant el curs escolar 2011-2012, s’han desenvolupat les Activitats Esportives 
Municipals. Son activitats  impulsades des de la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament, però gestionat per la següent empresa: 
 

� Serveis esportius de poblacions especials (gent-gran),que es du a 
terme per l’associació Esport 3. 
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Les activitats s’han desenvolupat al  Pavelló Municipal d’esport Maria Víctor. 
 
La valoració final de les Activitats Esportives Municipals és molt positiva; el 
funcionament normal quotidià s’ha desenvolupat correctament i sense 
incidents importants a destacar, i la resposta de totes les persones implicades 
ha estat positiva, des de coordinació, passant per l’equip de monitoratge. 
 
Per aquest motiu es pot procedir a la devolució de la garantia sol·licitada per: 
 

� Serveis esportius de poblacions especials (gent-gran),que es du a 
terme per l’associació Esport 3. 

 
 
Expte. 4/2012 d’import d’aval:767,45 € ingressats a la corporació en data 27  
de juliol 2012. 
 
Perquè es tingui en consideració a efectes oportuns. 
 
Dolors Carmona Pérez 
Tècnica d’esports 
  
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans,24 de setembre de 2014“ 
 
 
Atès el contingut de l’informe detallat. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada al BOP núm. 022011017995 de data 25 
de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la garantia constituïda per l’ASSOCIACIÓ 
ESPORT 3, amb NIF G-08880577 amb motiu de la realització del servei 
d’activitats esportives municipals per poblacions especials: Gent gran al 
municipi de Palau-solità i Plegamans, per import de 767,45 €, corresponent al 
5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’ASSOCIACIÓ ESPORT 3, i al 
Departament de Comptabilitat. 
 
 
5.6.- Atès que en data 2 de setembre de 2014, registre d’entrada núm. 9.007, 
per part d’OBRES I SERVEIS LLOVET, SL es sol·licita la devolució de l’aval 
bancari per import de 8.075,96 €, en concepte de garantia definitiva per a la 
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realització de les obres de millora de les pistes esportives obertes dels barris a 
Palau-solità i Plegamans. 
 
Atès que per resolució de l’alcaldia de data 9 de juny de 2010,  s’adjudicà a 
l’empresa OBRES I SERVEIS LLOVET, SL la contractació de les obres de 
millora de les pistes esportives obertes dels barris a Palau-solità i Plegamans. 
 
Atès que en data 28 de juny de 2010 es formalitzà el contracte amb 
l’adjudicatari del servei esmentat al primer paràgraf amb OBRES I SERVEIS 
LLOVET, SL. 
 
Atès que en data 15 de febrer de 2011 es procedí a la recepció de les obres 
de referència. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 23 de setembre de 
2014 que es transcriu, on s’indica que és procedent el retorn de l’aval 
sol·licitat: 
 
 
”  Informe núm. 346/14, relatiu a les “obres de millora de les pistes esportives obertes 
dels barris”  de Palau-solità i Plegamans. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Article 218 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
Recepció i termini de garantia.  
 
 
INFORME 
 
D’acord amb el contracte d’obres formalitzat entre el promotor Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans, i l’empresa constructora OBRES I SERVEIS LLOVET S.L., 
segons adjudicació definitiva aprovada per JGL en data 17 de juny de 2010 i segons 
Llei de Contractes del Sector Públic, s’ha dut a terme la construcció de les obres de 
millora de les pistes esportives obertes dels barris d’acord amb el projecte aprovat 
per JGL. 
 
D’acord amb el punt 32 del contracte d’obres formalitzat entre el promotor i l’empresa 
contractista, el termini de garantia comença a partir de la data de la recepció de 
l’obra. I el termini de garantia s’estableix en un total de 24 mesos, més els 18 mesos 
d’ampliació del termini proposats per l’empresa contractista. 
 
Que la direcció d’obra va emetre Certificat Final d’Obra en data  31 gener de 2011. 
 
Que el director de l’obra conjuntament amb l’empresa constructora i representant de 
l’administració signen l’Acta de Recepció en data 15 de febrer de 2011, que les 
deficiències resten subsanades en els següents 15 dies. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, aquests Serveis Tèc nics consideren adient 
procedir al retorn de l’aval. 
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I així s’informa per posar en el seu coneixement i als efectes que es considerin 
oportuns 
 
Palau-solità i Plegamans, 23 de setembre de 2014 
 
 
Jordi Estruch i Jovell    Mercè Guàrdia i Serra 
L’arquitecte municipal   L'arquitecta tècnica municipal “ 
 
Atès el contingut de l’informe detallat. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada al BOP núm. 022011017995 de data 25 
de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la garantia constituïda per l’empresa 
OBRES I SERVEIS LLOVET, SL, amb NIF B-62981931, amb motiu de la 
realització de les obres de millora de les pistes esportives obertes dels barris a 
Palau-solità i Plegamans, per import de 8.075,96 €, corresponent al 5% de 
l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a OBRES I SERVEIS, SL, i al 
Departament de Comptabilitat. 
 
 
5.7.- DEVOLUCIÓ A L’ASSOCIACIÓ ESPORT 3, DE LA GARANTIA P EL 
SERVEI D’ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS PER A POB LACIONS 
ESPECIALS: GENT GRAN (EXPT. 7/2013) 
 
Atès que en data 7 d’agost de 2014, registre d’entrada núm. 8.468, per part de 
Jesús  Fortuño Godes en representació de l’ASSOCIAC IÓ ESPORT 3, es 
sol·licita la devolució dels següents avals bancaris: 
 
- Expt. Núm. 7/2013 per import de 1.056,92 €, en concepte de garantia 
definitiva per a la realització de  les activitats esportives municipals per 
poblacions especials: Gent gran. 
 
Atès que per resolució de l’alcladia de data 5 d’agost de 2013,  s’adjudicà a 
l’empresa l’empresa ASSOCIACIÓ ESPORT 3,  amb NIF G-08880577 la 
contractació del servei d’activitats esportives municipals per poblacions 
especials: Gent gran al municipi de Palau-solità i Plegamans. 
 
Atès que en 10 de setembre de 2013 es formalitzà el contracte amb 
l’adjudictari del servei esmentat al primer paràgraf amb l’ASSOCIACIÓ 
ESPORT 3. 
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Vist l’informe emès per la tècnica de la regidoria d’esports en data 24 de 
setembre de 2014 que es transcriu, on s’indica que que és procedent el retorn 
de l’aval sol·licitat: 
 
 
”   Dolors Carmona Pérez, com a tècnica de la Regidoria d’Esports, en relació a 
la instància presentada per Esport 3. 
 
 
INFORMO: 
 
Durant el curs escolar 2012-2013, s’han desenvolupat les Activitats Esportives 
Municipals. Son activitats  impulsades des de la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament, però gestionat per la següent empresa: 
 

� Serveis esportius de poblacions especials (gent-gran),que es du a terme 
per l’associació Esport 3. 

 
 
Les activitats s’han desenvolupat al  Pavelló Municipal d’esport Maria Víctor. 
 
La valoració final de les Activitats Esportives Municipals és molt positiva; el 
funcionament normal quotidià s’ha desenvolupat correctament i sense incidents 
importants a destacar, i la resposta de totes les persones implicades ha estat 
positiva, des de coordinació, passant per l’equip de monitoratge. 
 
Per aquest motiu es pot procedir a la devolució de la garantia sol·licitada per: 
 

� Serveis esportius de poblacions especials (gent-gran),que es du a terme 
per l’associació Esport 3. 

 
 
Expte. 7/2013 d’import d’aval:1.056,92 € ingressats a la corporació en data 8  de 
juliol 2013. 
 
Perquè es tingui en consideració a efectes oportuns. 
 
 
Dolors Carmona Pérez 
Tècnica d’esports 
  
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans,24 de setembre de 2014          “ 
 
 
Atès el contingut de l’informe detallat. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada al BOP núm. 022011017995 de data 25 
de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 



Junta de Govern Local de data. 2 d' octubre de 2014. Sessió de caràcter ordinari. 

26 
 

PRIMER.- Autoritzar la devolució de la garantia constituïda per l’ASSOCIACIÓ 
ESPORT 3, amb NIF G-08880577. amb motiu de la realització del servei 
d’activitats esportives municipals per poblacions especials: Gent gran al 
municipi de Palau-solità i Plegamans, per import de 1.056,92 €, corresponent 
al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’ASSOCIACIÓ ESPORT 3, i al 
Departament de Comptabilitat. 
 
5.8.- DEVOLUCIÓ A ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, SL, DE LA  
GARANTIA PEL SERVEI D’ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIP ALS PER 
ADULTS I JOVES.  
 
Atès que en data 7 d’agost de 2014, registre d’entrada núm. 8.468, per part de 
Jesús  Fortuño Godes en representació de l’empresa ESPORT 3 SERVEIS 
ALTERNATIUS, SL, es sol·licita la devolució del següent aval bancari: 
 
- Expt. Núm. 3/2012 per import de 1.506,34 €, en concepte de garantia 
definitiva per a la realització de  les activitats esportives municipals per adults i 
joves. 
 
Atès que per resolució de l’alcaldia de data 2 d’agost de 2012, s’adjudicà a 
l’empresa ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, SL,  amb NIF B-62068713 la 
contractació del servei d’activitats esportives municipals per adults i joves al 
municipi de Palau-solità i Plegamans. 
 
Atès que en data 3 d’agost de 2012 es formalitzà el contracte amb l’adjudictari 
del servei esmentat al primer paràgraf amb ESPORT 3 SERVEIS 
ALTERNATIUS, SL. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de la regidoria d’esports en data 24 de 
setembre de 2014 que es transcriu, on s’indica que és procedent el retorn de 
l’aval sol·licitat: 
 
 
”   Dolors Carmona Pérez, com a tècnica de la Regidoria d’Esports, en relació a 
la instància presentada per Esport 3 amb data 27 de juliol de 2012. 
 
 
INFORMO: 
 
Durant el curs escolar 2011-2012, s’han desenvolupat les Activitats Esportives 
Municipals. Son activitats  impulsades des de la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament, però gestionat per la següent empresa: 
 

� Serveis esportius de adults i joves, que es du a terme per  Esport 3 Serveis 
Alternatius. 

 
 
Les activitats s’han desenvolupat al  Pavelló Municipal d’esport Maria Víctor i 
l’escola Folch i Torres. 
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La valoració final de les Activitats Esportives Municipals és molt positiva; el 
funcionament normal quotidià s’ha desenvolupat correctament i sense incidents 
importants a destacar, i la resposta de totes les persones implicades ha estat 
positiva, des de coordinació, passant per l’equip de monitoratge. 
 
 
Per aquest motiu es pot procedir a la devolució de la garantia sol·licitada per: 
 

� Serveis esportius de adults i joves, que es du a terme per  Esport 3 Serveis 
Alternatius. 

 
 
Expte. 3/2012 d’import d’aval:1.506,34 € ingressats a la corporació en data 27  
de juliol 2012. 
 
Perquè es tingui en consideració a efectes oportuns. 
 
 
Dolors Carmona Pérez 
Tècnica d’esports 
  
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans,24 de setembre de 2014           “ 
 
 
Atès el contingut de l’informe detallat. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada al BOP núm. 022011017995 de data 25 
de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la garantia constituïda per ESPORT 3 
SERVEIS ALTERNATIUS, SL,  amb NIF B-62068713, amb motiu de la 
realització del servei d’activitats esportives municipals per adults i joves al 
municipi de Palau-solità i Plegamans, per import de 1.506,34 €, corresponent 
al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, 
SL i al Departament de Comptabilitat. 
 
 
5.9.- DEVOLUCIÓ A ESPORT 3 SERVEIS ALERNATIUS, SL , DE LA  
GARANTIA PEL SERVEI D’ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIP ALS PER 
ADULTS I JOVES (EXPT. 8/2013) 
 
Atès que en data 7 d’agost de 2014, registre d’entrada núm. 8.468, per part de 
Jesús  Fortuño Godes en representació de l’empresa ESPORT 3 SERVEIS 
ALTERNATIUS, SL, es sol·licita la devolució del següent aval bancari: 
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- Expt. Núm. 8/2013 per import de 1.490,12 €, en concepte de garantia 
definitiva per a la realització de  les activitats esportives municipals per adults i 
joves. 
 
Atès que per resolució de l’alcaldia de data 5 d’agost de 2013, s’adjudicà a 
l’empresa ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, SL,  amb NIF B-62068713 la 
contractació del servei d’activitats esportives municipals per adults i joves al 
municipi de Palau-solità i Plegamans. 
 
Atès que en data 10 de setembre de 2013 es formalitzà el contracte amb 
l’adjudictari del servei esmentat al primer paràgraf amb ESPORT 3 SERVEIS 
ALTERNATIUS, SL. 
 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de la regidoria d’esports en data 24 de 
setembre de 2014 que es transcriu, on s’indica que és procedent el retorn de 
l’aval sol·licitat: 
 
 
”   Dolors Carmona Pérez, com a tècnica de la Regidoria d’Esports, en relació a 
la instància presentada per Esport 3.  
 
 
INFORMO: 
 
Durant el curs escolar 2012-2013, s’han desenvolupat les Activitats Esportives 
Municipals. Son activitats  impulsades des de la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament, però gestionat per la següent empresa: 
 

� Serveis esportius de adults i joves, que es du a terme per  Esport 3 Serveis 
Alternatius. 

 
 
Les activitats s’han desenvolupat al  Pavelló Municipal d’esport Maria Víctor i 
l’escola Folch i Torres. 
 
La valoració final de les Activitats Esportives Municipals és molt positiva; el 
funcionament normal quotidià s’ha desenvolupat correctament i sense incidents 
importants a destacar, i la resposta de totes les persones implicades ha estat 
positiva, des de coordinació, passant per l’equip de monitoratge. 
 
 
 
Per aquest motiu es pot procedir a la devolució de la garantia sol·licitada per: 
 
 

� Serveis esportius de adults i joves, que es du a terme per  Esport 3 Serveis 
Alternatius. 

 
 
Expte. 8/2013 d’import d’aval:1.490,12, € ingressats a la corporació en data 8  de 
juliol 2013. 
 
Perquè es tingui en consideració a efectes oportuns. 



Junta de Govern Local de data. 2 d' octubre de 2014. Sessió de caràcter ordinari. 

29 
 

 
 
Dolors Carmona Pérez 
Tècnica d’esports 
  
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, 24 de setembre de 2014     “ 
 
 
Atès el contingut de l’informe detallat. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada al BOP núm. 022011017995 de data 25 
de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la garantia constituïda per ESPORT 3 
SERVEIS ALTERNATIUS, SL,  amb NIF B-62068713, amb motiu de la 
realització del servei d’activitats esportives municipals per adults i joves al 
municipi de Palau-solità i Plegamans, per import de 1.490,12 €, corresponent 
al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, 
SL i al Departament de Comptabilitat. 
 
 
5.10.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT 
MITJANÇANT ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA D’UN C AMIÓ 
DE 3.500 KG TIPUS XASSIS CABINA MÉS UNA CARROSSERIA  TIPUS 
CAIXA OBERTA I BOLQUET AMB CILINDRE HIDRÀULIC DE 3, 5 TN DE 
POTÈNCIA D’ELEVACIÓ. 
  
Examinat el procediment negociat sense publicitat incoat per contractar el 
subministrament mitjançant arrendament sense opció de compra d’un camió 
de 3.500 kg tipus xassis cabina més una carrosseria tipus caixa oberta i 
bolquet amb cilindre hidràulic de 3,5 Tn de potència d’elevació. 
  
Atès que conforme a l’establert a l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003 pel 
qual s’aprovà el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya , 
la competència per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar 
el Plec de clàusules administratives, la despesa i l’adjudicació del contracte, 
competència  que  correspon a l’alcaldia i que  ha estat delegada en la Junta 
de Govern Local.  
  
Vistos els  informes favorables de Secretaria i Intervenció. 
  
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 022011017995 de data 
25 de juliol de 2011. 
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Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Iniciar l’expedient de contractació pel subministrament mitjançant 
arrendament sense opció de compra d’un camió de 3.500 kg tipus xassis 
cabina més una carrosseria tipus caixa oberta i bolquet amb cilindre hidràulic 
de 3,5 Tn de potència d’elevació, atès que hi consta a l’expedient 
suficientment motivada la necessitat del contracte, conforme a l’art. 109 del 
TRLCSP aprovat per RDL 3/2011. 
SEGON.- Aprovar de conformitat amb allò disposat per l’article 110 i articles 
169, 170, 173 i 290, amb relació al 177.2 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del sector públic, aprovada pel RDL 3/2011 de 30 d’octubre, 
l’expedient de contractació del procediment negociat sense publicitat, 
tramitació ordinària, per a contractar el subministrament d’un camió de 3.500 
kg tipus xassis cabina més una carrosseria tipus caixa oberta i bolquet amb 
cilindre hidràulic de 3,5 Tn de potència d’elevació. 
  
TERCER.- Aprovar els Plecs de Prescripcions Tècniques així com els Plecs 
de Clàusules administratives particulars que han de regir aquest contracte. 
  
QUART.- Aprovar la despesa corresponent per import de 44.640,00 € IVA 
exclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30401/17105/20400 del 
pressupost vigent. 
  
CINQUÈ.- Sol·licitar ofertes a les empreses FRAIKIN ALQUILER DE 
VEHICULOS SA, PRIMOTI SL, LEASEPLAN SERVICIOS SA i CAIXA BANK 
SA., del sector capacitades per a la realització de l’objecte del contracte 
conforme a l’establert a l’article 178.1 del TRLCSP.   
 
 
5.11.- ADJUDICANT A L‘EMPRESA ALFA URALIA, SL, LES OBRES D E 
REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA DE LA CASA FOLCH. 
 
Vist l’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, no subjecte a regulació harmonitzada, 
relatiu a la contractació de les obres de rehabilitació de la façana de la Casa 
Folch de Palau-solità i Plegamans, amb un pressupost de 34.518,24 IVA 
exclòs. 
 
Vistes les propostes presentades durant el procediment de contractació per 
CHROMA REHABILITACIONS INTEGRALS, SL, RENOVA PALAU, SL, 
JEGAR PALAU, SL, J. MATAMALA CONSTRUCCIONS I REFORMES I ALFA 
URALIA, SL. 
 
Atès que  en data 17 de setembre de 2014 per part de l’arquitecte municipal i 
l’arquitecte tècnic s’ha emès informe respecte de l’oferta, un cop avaluats els 
aspectes tècnics i econòmics, que tot seguit es transcriu: 
 
<<   90/14 
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INFORME EN RELACIÓ A LES PROPOSICIONS PRESENTADES PER DUR A TERME LES 
OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA DE LA CASA FOLCH DE PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS. 
 
Els Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, en relació al  
procediment, instruït per a la contractació de l’execució de les obres de rehabilitació de la 
façana de la Casa Folch de Palau-solità i Plegamans, emeten  el següent: 
 
 
 
 
INFORME: 
 
Que el dia 17 de setembre de 2014 es procedeix a la obertura dels sobres 2, en relació al 
procediment abans esmentat, essent el pressupost base de licitació del contracte de 
34.518,24 €, essent l’IVA (21%) d’import  7.248,83 € i per tant, el pressupost de licitació és de 
41.767,07 € (IVA inclòs), havent d’igualar o disminuir els licitadors, en les seves ofertes, el 
preu abans esmentat.  
 
Que el punt 1.10 del Plec de Clàusules administratives particulars determina quins han de ser 
els aspectes tècnics i econòmics a considerar en el procediment negociat sense publicitat en 
tràmit. Que en base al disposat a la clàusula esmentada s’ha procedir a la valoració i 
ponderació de les ofertes presentades en el diferents aspectes a valorar: 
 

 
 

1. OFERTA ECONOMICA: fins a 10 punts. 
 
 
Es valora la disminució del pressupost de licitació, IVA exclòs. 
 
Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la diferencia 
més alta amb el pressupost de licitació (XMAX). Es determinarà la puntuació de les propostes 
restants (PXi) d’acord amb la seva proporció respecte la proposta major. 
XMAX = P            PXi = (Xi / XMAX) x P 
 
El quadre resum de propostes presentades i puntuació atorgada és el següent:   
 
EMPRESES PRESENTADES Proposta 

econòmica  
Euros IVA 
exclòs

Percentatge 
Baixa 
econòmica

Baixa Puntuació 
(fins a 10 
punts)

CHROMA REHABILITACIONS INTEGRALS S.L. 34.518,24 0,00 0,00 0,00
RENOVA PALAU S.L. 32.998,42 4,40 1.519,82 10,00
JEGAR PALAU S.L. 34.518,24 0,00 0,00 0,00
J. MATAMALA CONSTRUCCIONS I REFORMES 34.356,24 0,47 162,00 1,07
ALFA URALIA S.L. 34.200,00 0,92 318,24 2,09  
 
 

2. MILLORES DE LA GARANTIA: fins un màxim de 10 pun ts 
 
Valoració  

Nom de l’empresa  

CHROMA REHABILITACIONS INTEGRALS S.L. 
RENOVA PALAU S.L. 
JEGAR PALAU S.L. 
J. MATAMALA CONSTRUCCIONS I REFORMES 
ALFA URALIA S.L. 
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El quadre resum de propostes i puntuació atorgada segons la proporcionalitat d’ofertes 
rebudes és el següent:   
 
 
S’assignaran 2 punts per cada any de garantia, amb un màxim de 10 punts. (màxim 5 anys de 
garantia en total). 
 
 
EMPRESES PRESENTADES ampliació 

garantia dels 
materials, 
(termini 
global)

Puntuació 
(fins a 10 
punts)

CHROMA REHABILITACIONS INTEGRALS S.L. 2 4,00
RENOVA PALAU S.L. 0 0,00
JEGAR PALAU S.L. 3 6,00
J. MATAMALA CONSTRUCCIONS I REFORMES 1 2,00
ALFA URALIA S.L. 3 6,00  
 
* La valoració de RENOVA PALAU S.L. és tal perquè l’ampliació de la garantia s’entén per la 
totalitat de l’obra, sense excepcions i el candidat en la seva proposta exclou aquesta 
ampliació per a  les terrasses. 

 
 
3. MILLORES DE LA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA: fins a 80 p unts. 

 
Les propostes aniran degudament quantificades seguint els amidaments de millores adjunt al 
Plec de Clàusules administrativa.  
 
Per calcular la puntuació a obtenir per cada licitador, es sumarà l'import de les millores 
proposades i  s'atorgarà la major puntuació (P) al licitador que, d'acord amb aquest càlcul, 
hagi obtingut l'import més elevat (XMAX). S’atribuirà a les propostes restants (Xi) la puntuació 
que procedeixi proporcionalment, pel procediment de regla de tres simple directa. 
 
 
(XiMAx): import de millora de les partides màxim ofert. 
 
(Xi): import de millora de les partides corresponent a la proposta “i”. 
 
Proposta (XiMAx) = P 
 
Proposta (Xi < XiMAx) = (Xi / XiMAx) x P  
Que una vegada valorades i ponderades totes les ofertes, el quadre resum de les puntuacions 
atorgades és la següent: 
 
EMPRESES PRESENTADES millores 

solució 
contructiva ( 
IVA exclos )

Puntuació 
(fins a 80 
punts)

CHROMA REHABILITACIONS INTEGRALS S.L. 3.186,93 35,30
RENOVA PALAU S.L. 1.800,00 19,93
JEGAR PALAU S.L. 925,49 10,25
J. MATAMALA CONSTRUCCIONS I REFORMES 1.870,90 20,72
ALFA URALIA S.L. 7.223,51 80,00  
 
* La valoració de RENOVA PALAU S.L. és tal perquè només proposa de les millores 
sol·licitades  pels Plecs de Clàusules Administratives Particulars l'import de 1800 € IVA 
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exclòs. La resta de millores proposades no s'ajusten a les sol·licitades pels Plecs esmentats  i 
per tant no es procedeix a la seva valoració. 
 
 
VALORACIÓ 
 
EMPRESES PRESENTADES OFERTA 

ECONOMICA
MILLORA 

GARANTIA
MILLORES 

SOLUCIONS
TOTAL 

PUNTUACIÓ

CHROMA REHABILITACIONS INTEGRALS S.L. 0,00 4,00 35,30 39,30
RENOVA PALAU S.L. 10,00 0,00 19,93 29,93
JEGAR PALAU S.L. 0,00 6,00 10,25 16,25
J. MATAMALA CONSTRUCCIONS I REFORMES 1,07 2,00 20,72 23,79
ALFA URALIA S.L. 2,09 6,00 80,00 88,09  
 
 
Per la qual cosa l’ordre assolit per cada candidat és el següent, per ordre d’adjudicació:  
 
EMPRESES PRESENTADES Puntuació 

total
Rànking

ALFA URALIA S.L. 88,09 1
CHROMA REHABILITACIONS INTEGRALS S.L. 39,30 2
RENOVA PALAU S.L. 29,93 3
J. MATAMALA CONSTRUCCIONS I REFORMES 23,79 4
JEGAR PALAU S.L. 16,25 5  
 
 
Per tot això, l’oferta econòmicament més avantatjosa és la presentada per l’empresa  ALFA 
URALIA S.L. per import de 34.200,00 € (l’IVA del 21% és 7.182,00 €) que correspon a un 
import d’adjudicació total de 41.382,00€ (IVA inclòs) . 
 
L’empresa referida ha proposat: 
- Una garantia total de 5 anys ( 2 obligatoris als plecs i 3 anys en l'apartat de millores ) . 
- Un total de millores de la solució constructiva per import de  7223.51 € IVA exclòs..  
 
I perquè així consti i faci els efectes adients, es lliura el present informe, a Palau-solità i 
Plegamans, el dia 17 de setembre de 2014. 
  
 
Jordi Estruch Jovell, Arquitecte municipal        Octavi Guillamón Ramos, arquitecte tècnic     
>> 
 
 
Atès que en data 25 de setembre de 2014 l’empresa ALFA URALIA, SL ha 
procedit a l’ingrés de la garantia definitiva per import de 1.710 €. 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en 
l’article 151 i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre- per a 
procedir a l’adjudicació de la contractació de referència. 
 
Atesa la delegació de la competència efectuada per l’alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada al BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
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Per unanimitat s’acordà: 
 
 
 
PRIMER.- ADJUDICAR de conformitat amb l’informe emès pels serveis 
tècnics de data 17 de setembre de 2014 la contractació mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, no subjecte a regulació harmonitzada, 
relatiu a la contractació de les obres de rehabilitació de la façana de la Casa 
Folch de Palau-solità i Plegamans, per import de 34.200 €, IVA al 21 % de 
7.182 €, d’acord amb la seva oferta. 
  
SEGON.- DISPOSAR la despesa de 41.382 € (IVA inclòs), derivada d’aquesta 
contractació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40412/33600/63203 del 
pressupost del vigent exercici. 
 
TERCER.- COMUNICAR a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies 
hàbils següents a l’endemà de la recepció de la notificació de la present 
resolució, haurà de concórrer a formalitzar el contracte.  
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part 
en el procediment de contractació i PUBLICAR  l’adjudicació del contracte en 
el perfil de contractant de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 
 
CINQUÈ.- PUBLICAR  la formalització del contracte en el perfil de contractant 
de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 
 
 
5.12.- Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de setembre 
de 2014, s’acordà aprovar l’inici d’expedient per a la contractació del servei de 
realització de la campanya  de comunicació per millorar la recollida selectiva 
de la fracció orgànica dels residus municipals a Palau-solità i Plegamans, així 
com  els plecs de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 
tècniques que han de regir aquest contracte. 
 
Atès que  en data 1 d’octubre de 2014, la tècnica de Medi Ambient informa al 
respecte de les ofertes presentades, un cop avaluats els aspectes tècnics i 
econòmics. 
 
Atesa l’atribució de l’alcaldia conforme a l’establert a l’apartat 1r. de la 
Disposició Addicional segona del RDL 3/2011, pel qual s’aprovà el TRLCSP. 
 
Atesa la delegació de la competència efectuada per l’alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada al BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
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PRIMER.- Aprovar la classificació de l’oferta presentada i admesa  conforme 
al 151.1 del TRLCSP, d’acord amb l’informe esmentat a la part expositiva i 
que tot seguit es transcriu: 
 
 
“ Assumpte: Informe sobre l’adjudicació del concurs per el contracte de la 
campanya educació ambiental per millorar la recollida selectiva de la 
fracció orgànica. 
 
Identificació de l’expedient 
 
És objecte del present informe valorar les ofertes del concurs negociat per 
a la contractació d’una campanya de comunicació per millorar la recollida 
selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals, segons els 
aspectes de negociació descrits en el plec de clàusules.  
 
Informe 
 
Per contractar la campanya de comunicació per millorar la recollida 
selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals mitjançant concurs 
negociat es va convidar a tres empreses: LA VOLA Companyia de Serveis 
ambientals, S.A.L., GAIA Serveis ambientals, S.L. i SPORA Consultoria 
ambiental, S.L..  
 
Una de les empreses convidades, LA VOLA Companyia de Serveis 
ambientals, S.A.L. no ha presentat cap oferta, per aquesta raó en el 
present informe es valoraren les altres dues ofertes. 
  
3. En aquest quadre resum es mostra la puntuació de cada aspecte de 
negociació: 
 

ASPECTES DE NEGOCIACIÓ Punts GAIA SPORA 

Creativitat en el disseny i execució del punt 
informatiu d'1 a 3 3 3 

Organització de la campanya  d'1 a 10 9 9 

Dedicació del personal i mitjans materials d'1 a 5 5 5 

Millor prestació del servei  d'1 a 11 11 6 

Experiència en la realització d’altres campanyes 
similars d'1 a 20 7 20 

Proposta econòmica d'1 a 51 46 51 

TOTAL 81 94 

 
La puntuació s’ha obtingut segons les següents consideracions: 
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L’aspecte econòmic s’ha calculat segons la fórmula Puntuació obtinguda = 
51 * (Oferta més baixa/oferta del licitador), sent l’oferta econòmica (IVA 
inclòs) de GAIA de 37.147,00 € i la de SPORA de 33.546,04 €. 
 
La puntuació de l’experiència s’ha obtingut de la comparació de les 
campanyes similars realitzades per ambdues empreses durant els anys 
2014, 2013 i 2012, havent realitzat GAIA un total de 18 activitats i SPORA, 
54 activitats. 
 
La valoració de les millores presentades s’ha mesurat segons el número 
d’accions de millora: GAIA, 7 i SPORA 4. 
 
La dedicació del personal s’ha avaluat segons el número de persones 
implicades en la campanya, sent en ambdues empreses de 5 persones. No 
s’ha considerat la diferent categoria professional dels membres de l’equip 
humà destinat a la campanya, ni les persones implicades que són causa de 
les millores presentades. 
 
L’organització de la campanya i el cronograma presentat per ambdues 
empreses s’adequa als requeriments del plec de clàusules tècniques. 
 
La creativitat en el disseny del punt informatiu s’ha puntuat en el seu valor 
més alt en ambdues empreses per la utilització de materials reciclats i la 
seva originalitat en el cas d’SPORA i per la presència d’una exposició sobre 
la recollida selectiva dels residus en el cas de GAIA. 
 
2. Per tot això, l’empresa que ha obtingut la puntuació més alta és SPORA 
Consultoria Ambiental, S.L. 
 
 
Palau-solità i Plegamans, 1 d’octubre de 2014  
 
La tècnica de Medi Ambient  
Ester Estadella Llovet” 
 
 
SEGON.- Requerir a l’empresa SPORA Consultoria Ambiental, SL,  que ha 
presentat l’oferta  econòmicament més avantatjosa un cop ponderats els 
aspectes tècnics i econòmics objecte de negociació, per tal que dins el termini 
de deu dies hàbils a comptar del següent a aquell en que hagi rebut aquest 
requeriment, presenti la documentació justificativa d’estar al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
llevat que l’hagi lliurada en el moment de presentació de les proposicions i 
d’haver constituït la garantia definitiva de l’ordre de 1.386,20 € comunicant-li  
que, de no donar compliment al requeriment en temps i forma s’entendrà que 
ha retirat la seva oferta, amb les conseqüències que se’n deriven, i tot això en 
execució del que preveu l’art. 151.2, tercer paràgraf, del TRLCSP. 
 
 

66..  CCOONNVVEENNIISS  
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6.1.- Aprovació addenda al conveni de col·laboració amb l’ajuntament de 
Santa Perpètua de Mogoda, La Llagosta, Sentmenat i Polinyà per l’execució 
conjunta del projecte “Centre de serveis a empreses de la Riera de Caldes” 
2014. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 
30 de gener aprova el catàleg de serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa de 
Govern Locals 2012-2015”. 
 
Vist que en el marc d’aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Santa Perpètua 
de Mogoda, en representació dels municipis de La Llagosta, Palau-solità i 
Plegamans, Polinyà, Sentmenat i Santa Perpètua de Mogoda, han presentat 
una sol.licitud de subvenció per a l’execució del projecte “CENTRE DE 
SERVEIS A EMPRESES DE LA RIERA DE CALDES”, a fi de rebre suport 
econòmic per al desnvolupament del projecte. 
 
Vist el conveni signat en data 1 d’abril entre els ajuntaments esmentats per 
l’execució conjunta del projecte “CENTRE DE SERVEIS A EMPRESES DE LA 
RIERA DE CALDES” i enviat a la Diputació de Barcelona com a part integrant 
de la sol.lictud de la subvenció. 
 
Vist que l’esmentat projecte ha estat aprovat per Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data 29 de maig de 2014, atorgant una subvenció 
de 112.320,00 € per la realització de l’esmentat projecte amb codi XGL 
14/Y/104200. 
 
Vist que l’acord catorzè del conveni signat en data 1 d’abril estableix que, un 
cop rebuda la resolució d’atorgament, es procedirà a ajustar el conveni als 
recursos efectivament disponibles. 
 
En aquest sentit s’acorda la signatura d’una addenda al conveni de 
cooperació signat en data 1 d’abril. 
 
L’aprovació d’aquest conveni correspon a la Junta de Govern Local, atesa la 
delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en data 23 de 
juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 022011017995 de data 25 de juliol 
de 2011. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
- Aprovar l’addenda al conveni de col.laboració amb els ajuntaments de Santa 
Perpètua de Mogoda, La Llagosta, Polinyà i Sentmenat per a l’execució 
conjunta del projecte “CENTRE DE SERVEIS A EMPRESES DE LA RIERA 
DE CALDES”, en els termes, calendari i metodologia que s’estableix en la 
memòria presentada a la Diputació de Barcelona, en el marc del catàleg de 
serveis 2014. 
 

  

77..  DDEECCRREETTSS  DD''AALLCCAALLDDIIAA  
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7.1.- Es dóna compte de la resolució de l’alcaldia de data 23 de setembre de 
2014, núm. 801. de requeriment a l’empresa ALFA URALIA, SL, de la 
documentació i aval per a la contractació de les obres de Rehabilitació de la 
façana de la Casa Folch que tot seguit es transcriu: 
 
“ Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de  juliol de 2014, 
s’acordà aprovar l’inici d’expedient i la contractació de les obres de 
rehabilitació de la façana de la Casa Folch. 
 
Vistes les propostes presentades durant el procediment de contractació per 
CHROMA REHABILITACIONS INTEGRALS, SL, RENOVA PALAU, SL, 
JEGAR PALAU, SL, J. MATAMALA CONSTRUCCIONS I REFORMES I ALFA 
URALIA, SL. 
 
Atès que  en data 17 de setembre de 2014 per part de l’arquitecte municipal i 
l’arquitecte tècnic s’ha emès informe (que s’adjunta) respecte de l’oferta, un 
cop avaluats els aspectes tècnics i econòmics. 
  
Atesa l’atribució de l’alcaldia conforme a l’establert a l’apartat 1r. de la 
Disposició Addicional segona del RDL 3/2011, pel qual s’aprovà el TRLCSP. 
  
Atesa la delegació de la competència efectuada per l’alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada al BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
  
Atesa la necessitat de procedir a efectuar els tràmits corresponents en ordre a 
la contractació de les obres abans esmentades.   
 
Atesa l'avocació establerta per l'article 116 del ROFRJEL i la necessitat de fer-
ne ús d'aquesta per la urgència en què es fa necessari procedir a l'adjudicació 
de les obres i atès que la propera Junta de Govern Local no tindrà lloc fins el 
proper dia 3 d’octubre d’enguany. 
 
 
HE RESOLT 
 
 
PRIMER.- Avocar la competència en matèria de contractació delegada a la 
Junta de Govern Local mitjançant resolució de data 23 de juny de 2011 pel 
que fa als actes administratius relacionats amb la contractació de les obres  
esmentades a l’encapçalament. 
 
SEGON.- Aprovar la classificació per ordre decreixent conforme a la 
ponderació que tot seguit es detalla de la totalitat de les ofertes presentades i 
admeses al procediment conforme a l’informe que s’adjunta en annex. 
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EMPRESES PRESENTADES Puntuació 
total

Rànking

ALFA URALIA S.L. 88,09 1
CHROMA REHABILITACIONS INTEGRALS S.L. 39,30 2
RENOVA PALAU S.L. 29,93 3
J. MATAMALA CONSTRUCCIONS I REFORMES 23,79 4
JEGAR PALAU S.L. 16,25 5  
 
 
TERCER.- Requerir a l’empresa ALFA URALIA, SL , que ha presentat l’oferta 
econòmicament avantatjosa, un cop ponderats els aspecte tècnics i 
econòmics objecte de negociació, per tal que dins el termini de deu dies hàbils 
a comptar del següent a aquell en que hagi rebut aquest requeriment, presenti 
la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que l’hagi lliurada en el 
moment de presentació de les proposicions i d’haver constituït la garantia 
definitiva de l’ordre de 1.710 €, comunicant-li  que, de no donar compliment al 
requeriment en temps i forma s’entendrà que ha retirat la seva oferta, amb les 
conseqüències que se’n deriven, i tot això en execució del que preveu l’art. 
151.2, tercer paràgraf, del TRLCSP.  
 
 
ANNEX 
 
 
<<   90/14 
 
INFORME EN RELACIÓ A LES PROPOSICIONS PRESENTADES PER DUR A TERME LES 
OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA DE LA CASA FOLCH DE PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS. 
 
 
Els Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, en relació al  
procediment, instruït per a la contractació de l’execució de les obres de rehabilitació de la 
façana de la Casa Folch de Palau-solità i Plegamans, emeten  el següent: 
 
INFORME: 
 
Que el dia 17 de setembre de 2014 es procedeix a la obertura dels sobres 2, en relació al 
procediment abans esmentat, essent el pressupost base de licitació del contracte de 
34.518,24 €, essent l’IVA (21%) d’import  7.248,83 € i per tant, el pressupost de licitació és de 
41.767,07 € (IVA inclòs), havent d’igualar o disminuir els licitadors, en les seves ofertes, el 
preu abans esmentat.  
 
Que el punt 1.10 del Plec de Clàusules administratives particulars determina quins han de ser 
els aspectes tècnics i econòmics a considerar en el procediment negociat sense publicitat en 
tràmit. Que en base al disposat a la clàusula esmentada s’ha procedir a la valoració i 
ponderació de les ofertes presentades en el diferents aspectes a valorar: 
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1. OFERTA ECONOMICA: fins a 10 punts. 
 
Es valora la disminució del pressupost de licitació, IVA exclòs. 
 
Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la diferencia 
més alta amb el pressupost de licitació (XMAX). Es determinarà la puntuació de les propostes 
restants (PXi) d’acord amb la seva proporció respecte la proposta major. 
XMAX = P            PXi = (Xi / XMAX) x P 
 
El quadre resum de propostes presentades i puntuació atorgada és el següent:   
 
EMPRESES PRESENTADES Proposta 

econòmica  
Euros IVA 
exclòs

Percentatge 
Baixa 
econòmica

Baixa Puntuació 
(fins a 10 
punts)

CHROMA REHABILITACIONS INTEGRALS S.L. 34.518,24 0,00 0,00 0,00
RENOVA PALAU S.L. 32.998,42 4,40 1.519,82 10,00
JEGAR PALAU S.L. 34.518,24 0,00 0,00 0,00
J. MATAMALA CONSTRUCCIONS I REFORMES 34.356,24 0,47 162,00 1,07
ALFA URALIA S.L. 34.200,00 0,92 318,24 2,09  
 
 

2. MILLORES DE LA GARANTIA: fins un màxim de 10 pun ts 
 
Valoració  
 
El quadre resum de propostes i puntuació atorgada segons la proporcionalitat d’ofertes 
rebudes és el següent:   
 
 
S’assignaran 2 punts per cada any de garantia, amb un màxim de 10 punts. (màxim 5 anys de 
garantia en total). 
 
 
EMPRESES PRESENTADES ampliació 

garantia dels 
materials, 
(termini 
global)

Puntuació 
(fins a 10 
punts)

CHROMA REHABILITACIONS INTEGRALS S.L. 2 4,00
RENOVA PALAU S.L. 0 0,00
JEGAR PALAU S.L. 3 6,00
J. MATAMALA CONSTRUCCIONS I REFORMES 1 2,00
ALFA URALIA S.L. 3 6,00  
 
* La valoració de RENOVA PALAU S.L. és tal perquè l’ampliació de la garantia s’entén per la 
totalitat de l’obra, sense excepcions i el candidat en la seva proposta exclou aquesta 
ampliació per a  les terrasses. 

 

Nom de l’empresa  

CHROMA REHABILITACIONS INTEGRALS S.L. 
RENOVA PALAU S.L. 
JEGAR PALAU S.L. 
J. MATAMALA CONSTRUCCIONS I REFORMES 
ALFA URALIA S.L. 
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3. MILLORES DE LA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA: fins a 80 p unts. 

 
Les propostes aniran degudament quantificades seguint els amidaments de millores adjunt al 
Plec de Clàusules administrativa.  
 
Per calcular la puntuació a obtenir per cada licitador, es sumarà l'import de les millores 
proposades i  s'atorgarà la major puntuació (P) al licitador que, d'acord amb aquest càlcul, 
hagi obtingut l'import més elevat (XMAX). S’atribuirà a les propostes restants (Xi) la puntuació 
que procedeixi proporcionalment, pel procediment de regla de tres simple directa. 
 
(XiMAx): import de millora de les partides màxim ofert. 
 
(Xi): import de millora de les partides corresponent a la proposta “i”. 
 
Proposta (XiMAx) = P 
 
Proposta (Xi < XiMAx) = (Xi / XiMAx) x P  
Que una vegada valorades i ponderades totes les ofertes, el quadre resum de les puntuacions 
atorgades és la següent: 
 
EMPRESES PRESENTADES millores 

solució 
contructiva ( 
IVA exclos )

Puntuació 
(fins a 80 
punts)

CHROMA REHABILITACIONS INTEGRALS S.L. 3.186,93 35,30
RENOVA PALAU S.L. 1.800,00 19,93
JEGAR PALAU S.L. 925,49 10,25
J. MATAMALA CONSTRUCCIONS I REFORMES 1.870,90 20,72
ALFA URALIA S.L. 7.223,51 80,00  
 
* La valoració de RENOVA PALAU S.L. és tal perquè només proposa de les millores 
sol·licitades  pels Plecs de Clàusules Administratives Particulars l'import de 1800 € IVA 
exclòs. La resta de millores proposades no s'ajusten a les sol·licitades pels Plecs esmentats  i 
per tant no es procedeix a la seva valoració. 
 
 
VALORACIÓ 
 
EMPRESES PRESENTADES OFERTA 

ECONOMICA
MILLORA 

GARANTIA
MILLORES 

SOLUCIONS
TOTAL 

PUNTUACIÓ

CHROMA REHABILITACIONS INTEGRALS S.L. 0,00 4,00 35,30 39,30
RENOVA PALAU S.L. 10,00 0,00 19,93 29,93
JEGAR PALAU S.L. 0,00 6,00 10,25 16,25
J. MATAMALA CONSTRUCCIONS I REFORMES 1,07 2,00 20,72 23,79
ALFA URALIA S.L. 2,09 6,00 80,00 88,09  
 
 
Per la qual cosa l’ordre assolit per cada candidat és el següent, per ordre d’adjudicació:  
 
EMPRESES PRESENTADES Puntuació 

total
Rànking

ALFA URALIA S.L. 88,09 1
CHROMA REHABILITACIONS INTEGRALS S.L. 39,30 2
RENOVA PALAU S.L. 29,93 3
J. MATAMALA CONSTRUCCIONS I REFORMES 23,79 4
JEGAR PALAU S.L. 16,25 5  
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Per tot això, l’oferta econòmicament més avantatjosa és la presentada per l’empresa  ALFA 
URALIA S.L. per import de 34.200,00 € (l’IVA del 21% és 7.182,00 €) que correspon a un 
import d’adjudicació total de 41.382,00€ (IVA inclòs) . 
 
L’empresa referida ha proposat: 
- Una garantia total de 5 anys ( 2 obligatoris als plecs i 3 anys en l'apartat de millores ) . 
- Un total de millores de la solució constructiva per import de  7223.51 € IVA exclòs..  
 
 
I perquè així consti i faci els efectes adients, es lliura el present informe, a Palau-solità i 
Plegamans, el dia 17 de setembre de 2014. 
  
 
Jordi Estruch Jovell, Arquitecte municipal        Octavi Guillamón Ramos, arquitecte tècnic     
>> 
 
 
QUART.- Donar compte d’aquesta Resolució a la Junta de Govern Local en la 
propera sessió que celebri. 
 
Palau-solità i Plegamans, 23 de setembre de 2014. L'Alcaldessa (Signat i 
Rubricat)”. 
 
 
7.2.- Es dóna compte de la resolució de l’alcaldia de data 16 de setembre de 
2014, núm. 781, adjudicant a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA, les 
obres de Reurbanització de la cruïlla del Passeig de la Carrerada amb Av. 
Catalunya, que tot seguit es transcriu: 
 
“ Vist que per Resolució de l’Alcaldia de data 9 de juliol de 2014, s’acordà 
aprovar l’inici d’expedient i la contractació de les obres de Reurbanització de 
la cruïlla del Passeig de la Carrerada amb l’Avinguda Catalunya de Palau-
solità i Plegamans així com els plecs de clàusules administratives particulars i 
plec de prescripcions tècniques que han de regir aquest contracte. 
 
Vistes les propostes presentades durant el procediment de contractació pels 
licitadors MARSAL EXCAVACIONS SL, UTE STRUCTURES DETAILING SL I 
NAVASA CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS SRL, SERVEIS 
INTEGRALS 360 PLUS SL, OBRES I PAVIMENTS LLOVET SLL, BIGAS 
GRUP SLU, OBRES ORTUÑO SL, CIVIL STONE, SL, AGLOMERATS 
GIRONA SA, VIALITAT I SERVEIS, SLU i GRUPMAS CONTRUCTORS SLU.  
 
Atès que en data  30 de juliol de 2014  per part de la Mesa de Contractació es 
constatà que pel que fa a la proposta presentada per part de l’ UTE 
STRUCTURES DETAILING SL i NAVASA CONSTRUCCIONES Y 
ESTRUCTURAS SRL no s’havia procedit dins el termini concedit a aquest 
licitador pel que fa a l’acreditació de la solvència tècnica o professional, pel 
que la Mesa proposà inadmetre la proposició esmentada tal i com disposa 
l’article 22.1.b) del Reial Decret 817/2009 de 8 de maig (Documentació en 
Annex I). 
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Atès que en la mateixa data abans assenyalada de 30 de juliol, la Mesa de 
Contractació, constata que la proposta del licitador CIVIL STONE, SL podria 
incórrer en baixa desproporcionada o anormal conforme a l’establert a les 
clàusules 1.12 i 1.14 del Plec de Clàusules administratives particulars  
reguladors de la contractació, pel que es requerí a l’empresa per tal que 
justifiqués documentalment la viabilitat de la seva proposició sol·licitant 
posteriorment informe als serveis tècnics municipals per tal que a la vista de la 
justificació presentada, dictaminessin pel que fa a la seva viabilitat. 
 
Atès que amb posterioritat a aquest acte es presenta al·legació en data 1 
d’agost de 2014, registre d’entrada núm. 8265, per part de l’empresa OBRES 
ORTUÑO SL en relació a la interpretació del criteri avaluable de forma 
automàtica mitjançant fórmula i, en concret, el relatiu a la Millora de la garantia 
al respecte del qual s’emet informe per part del Secretari accidental, al·legació 
de la que la Mesa en sessió celebrada en data 2 de setembre proposa la seva 
desestimació, documentació que s’adjunta en Annex II. 
 
Atès que en data 2 de setembre  de 2014, la Mesa de Contractació conforme 
als informes emesos pel Secretari accidental al respecte de l’al·legació 
presentada per OBRES ORTUÑO, SL i pels Serveis Tècnics municipals en 
relació a la justificació aportada per CIVIL STONE, SL per tal de justificar la 
seva oferta en els termes establerts per l’article 152.3 del TRLCSP atesa la 
presumpció de valors anormals o desproporcionats en l’oferta presentada on 
indiquen l’arquitecte municipal i l’arquitecta tècnica en informe de data 2 de 
setembre que no està justificada la baixa ofertada ja que en cap moment es 
presenta una justificació desglossada complerta dels preus i/o rendiments 
corresponents a les partides i capítols propis de l’obra licitada on es pugui 
comprovar i es justifiqui la possibilitat real de complir amb l’import ofertat i que 
per tant, la documentació aportada no justifica que es pugui  executar l’obra 
amb garantia per l’administració amb la baixa ofertada, pel que els serveis 
tècnics consideren l’oferta econòmica de CIVIL STONE, SL com a 
desproporcionada i proposen la seva desestimació, pel que la Mesa en l’acte 
celebrat en data 2 de setembre de 2014 proposa la seva exclusió (veure 
documentació Annex II).  
 
Atès que en la data referida a l’apartat anterior, la Mesa de Contractació en 
base a l’informe tècnic emès en data 2 de setembre de 2014 i subscrit pels 
tècnics  Sr. Jordi Estruch i Jovell, arquitecte municipal i Mercè Guàrdia i Serra, 
arquitecta tècnica, proposa un cop feta la valoració per part dels tècnics quan 
als criteris avaluables de forma automàtica, adjudicar la contractació a 
l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA per import de 203.950’41 € (IVA 
exclòs) i 42.829’59 € en concepte d’IVA, així com la classificació per ordre 
decreixent de puntuació de les proposicions presentades (veure Annex II). 
 
Atès que reunida la Mesa de contractació en el mateix dia 2 de setembre de 
2014 amb posterioritat a l’acte abans esmentat on es constata que en l’acta de 
la Mesa celebrada en data 2 de setembre, hora d’inici 13:15 hores i hora 
d’acabament 13:40 hores s’ha incorregut en error material pel que fa al llistat 
dels licitadors amb la seva oferta econòmica posant que l’IVA era inclòs quan 
realment era exclòs, llevat de l’import atribuït a AGLOMERATS GIRONA, SA, 
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pel que es procedeix a esmenar l’error material en què es va incórrer en base 
a l’establert per l’article 105.2 de la LRJPAC (veure documentació Annex III). 
 
Atès que en data 4 de setembre de 2014, registre d’entrada núm. 9105,  
OBRES ORTUÑO, SL formula al·legació en relació a la interpretació de la 
clàusula 1.10, subapartat 3, Millores de Garantia del Plec de Clàusules 
administratives particulars regulador del contracte de les obres de referència 
al respecte de la qual s’emet informe per part del Secretari accidental i Cap 
dels Serveis Jurídics Municipals en data 4 de setembre de 2014 on es 
proposa i així ho acorda la Mesa, per unanimitat, en reunió celebrada el 
mateix dia 4 de setembre de 2014, desestimar l’al·legació esmentada en base 
als  extrems que es detallen en Annex així com mantenir l’establert a les actes 
de les Meses de contractació anteriors ratificant la proposició d’adjudicació a 
favor de l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA pel preu de 203.950’41 € 
(IVA exclòs) i 42.829’59 € en concepte d’IVA ( veure Annex IV). 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en 
l’article 151 i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per a 
procedir a l’adjudicació de la contractació de referència. 
 
Atesa l’atribució de l’alcaldia conforme a l’establert a l’apartat 1r. de la 
Disposició Addicional segona del RDL 3/2011, pel qual s’aprovà el TRLCSP. 
 
Atesa la delegació de la competència efectuada per l’alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada al BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Atesa la necessitat de donar tràmit a la sol·licitud presentada amb motiu 
d’agilitar el procediment d’adjudicació de les obres sense esperar a la propera 
celebració de la Junta de Govern Local. 
 
Aquesta Alcaldia, d’acord amb les atribucions conferides 
 
 
HA RESOLT : 
 
 
PRIMER.- AVOCAR  la competència en matèria de contractació delegada a la 
Junta de Govern Local mitjançant resolució de data 23 de juny de 2011 pel 
que fa als actes administratius relacionats amb la licitació de les obres 
esmentades a l’encapçalament. 
 
 
SEGON.- EXCLOURE de la licitació l’UTE STRUCTURES DETAILING, SL i 
NAVASA CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, SRL, al no haver procedit 
a aportar la documentació requerida per la Mesa als efectes d’acreditar la 
solvència tècnica o professional, tal i com estableix l’article 22.1.b) del RD 
817/2009 de 8 de maig. 
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TERCER.- EXCLOURE conforme a l’establert a l’article 152.4 del TRLCSP la 
proposta presentada per l’empresa CIVIL STONE, SL ja que conforme 
proposa la Mesa atès el que indiquen l’arquitecte municipal i l’arquitecta 
tècnica en informe de data 2 de setembre “no està justificada la baixa ofertada 
ja que en cap moment es presenta una justificació desglossada complerta dels 
preus i/o rendiments corresponents a les partides i capítols propis de l’obra 
licitada on es pugui comprovar i es justifiqui la possibilitat real de complir amb 
l’import ofertat i que per tant, la documentació aportada no justifica que es 
pugui  executar l’obra amb garantia per l’administració amb la baixa ofertada.” 
 
QUART.- DESESTIMAR les al·legacions formulades per OBRES ORTUÑO, 
SL presentada al Registre General de l’Ajuntament el dia 4 de setembre de 
2014, registre número 9105 en relació a la interpretació de la clàusula 1.10 
subapartat 3 de Millores de la garantia del Plec de clàusules Administratives 
particulars regulador del contracte de les obres de reurbanització de la cruïlla 
del Passeig de la Carrerada amb l’Avinguda de Catalunya en base a l’informe 
emès pel Secretari accidental i Cap del Serveis Jurídics Municipals, Sr. Miquel 
Alimbau i Parera, i la proposta de la Mesa de contractació a l’òrgan de 
contractació de data 4 de setembre de 2014, documentació que s’adjunta en 
Annex IV. 
 
CINQUÈ.- ADJUDICAR , de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació (que s’adjunta en annexes II, III i IV ), en sessió de data 2 de 
setembre de 2014, la contractació no harmonitzada de les obres de 
Reurbanització de la Cruïlla del Passeig de la Carrerada amb l’Avinguda 
Catalunya de Palau-solità i Plegamans a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, 
SA amb NIF A17207168, per un import de 203.950’41 € MÉS  IVA al 21 % de 
42.829’59 €,  d’acord amb la seva oferta.  
 
 
SISÈ.- DISPOSAR la despesa de 246.780 € (IVA inclòs) derivada d’aquesta 
contractació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30310/15500/61925 del 
pressupost del vigent exercici. 
 
 
SETÈ.- ESTABLIR  l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat 
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació: 
 

  
Nom de l'empresa  

Total 
puntuació 

Ordre 
d'adjudicació 

OBRES ORTUÑO, S.L. 96,00 2 
VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. 93,93 3 
OBRES I PAVIMENTS LLOVET, S.L.L. 93,54 4 
SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS,  S.L. 92,22 5 
BIGAS GRUP, S.L.U.  91,96 6 
MARSAL EXCAVACIONS,  S.L. 21,75 7 
GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U. 13,02 8 

 



Junta de Govern Local de data. 2 d' octubre de 2014. Sessió de caràcter ordinari. 

46 
 

VUITÈ.-  COMUNICAR a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils 
següents a l’endemà de la recepció de la notificació de la present resolució, 
haurà de concórrer a formalitzar el contracte.  
 
 
NOVÈ.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en 
el procediment de contractació i PUBLICAR  l’adjudicació del contracte en el 
perfil de contractant de l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 
 
 
DESÈ.- PUBLICAR  la formalització del contracte en el perfil de contractant de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

ONZÈ.- Donar compte d’aquesta Resolució a la Junta de Govern Local en la 
propera sessió que celebri. 

 

ANNEX 1 
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7.3.- Es dóna compte de la resolució de l’alcaldia de data 7 d’agost de 2014, 
núm. 695, adjudicant a l’Associació Esport 3, el servei d’activitats esportives 
municipals per a poblacions especials: Gent Gran, que tot seguit es transcriu: 
 
“ Vist l’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant procediment 
negociat sense publicitat, relatiu a l’adjudicació de la contractació de les activitats 
esportives municipals per poblacions especials: Gent gran, amb un pressupost de 
26.057,50 € més 2.605,75 € en concepte d’ IVA, el qual va ser aprovat per Junta de 
Govern Local de data 3 de juliol de 2014. 
  
Vist l’informe d’adjudicació emès per l’Àrea d’Esports, de data 23 de juliol de 2014,  el 
text del qual és el següent:  
  
 
<< INFORME EN RELACIÓ A LES PROPOSICIONS PRESENTADE S PELS LICITADORS 
EN EL PLEC DE CLÀUSULAS ADMINISTRATIVES PARTICULARS  REGULADORES DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS L’OBJECTE DEL QUAL ÉS L’EXECUC IÓ DE LES 
ACTIVITATS ESPORTIVES PER LA GENT GRAN L’ADJUDICACI Ó DEL QUAL ES DURÀ 
A TERME MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLI CITAT. 
 
 
La Sra. Dolors Carmona Pérez, Tècnica d’Esports de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, en 
compliment del disposat en relació al “Plec de clàusules administratives particulars reguladores del 
contracte de serveis l’objecte del qual és l’execució de les activitats esportives per la gent gran” i quina 
licitació es porta a terme  mitjançant procediment  negociat sense publicitat del municipi de Palau-solità 
i Plegamans”, emet  el següent 
 
Informe: 
 
En relació al procediment negociat abans esmentat, essent el pressupost base de licitació del contracte 
de vint-i-sis mil cinquanta-set euros amb cinquanta cèntims (26.057,50 €), IVA exclòs i 2.605,75 € 
en concepte d’IVA havent d’igualar o disminuir els licitadors, en les seves ofertes, el preu abans 
esmentats.  
 
 Ha estat admesa l’única proposta presentada a licitació i que tot seguit s’assenyala: 
 

  
Nom de l’empresa  

1 Associació Esport3 

 
Tenint en compte el que estableix la clàusula 11 dels Plecs de clàusules administratives pel que fa als 
criteris per a l’adjudicació del contracte i en base al disposat a la clàusula esmentada s’ha procedit a la 
valoració i ponderació de la única oferta presentada en els diferents aspectes a valorar: 
 
 
ASPECTES ECONÒMICS ................................................................................  51 punts              
 
1. OFERTA ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA: fins a 51 punt s. 
 
El quadre resum de propostes presentades i puntuació atorgada és el següent: 
 

  
Nom de l’empresa  

Puntuació atorgada  
(fins a 51 punts)  

1 Associació Esport3   51 
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L’oferta presentada per ESPORT 3 ASSOCIACIÓ per import de 25.498,60 €, IVA exempt, al tractar-se 
ESPORT 3 d’una associació de caràcter civil sense ànim de lucre, reconeguda com entitat de caràcter 
social i per tant, exempta de la facturació de l’IVA conforme a l’article 20.8.b) del RD 37/92. 
 
 
 
ASPECTES TÈCNICS ................................................................................  39 punts              
 
 
 
1. MILLOR VALORACIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE PRESENTAT:  fins a 30 punts 
 

a) Projecte teòric..............................................................fins 15 punts 
 
 

  
Nom de l’empresa  

Puntuació atorgada  
(fins a 15 punts)  

1 Associació Esport3  13 
 
 
Justificació: 
 
Valoració positiva del projecte teòric envers la necessitat de donar resposta al lleure de l’activitat física 
de les persones grans. El projecte es oferta una línia de treball basada  en els valors relacionats amb el 
redescobriment de les potencialitats del cos, del benestar i del  plaer que produeix el propi cos.  
 S’ha tingut en compte  la gestió pedagògica adreçada a  dotar de coherència i uniformitat  el control de 
l’execució dels monitors i l’organització de la programació pedagògica i la gran varietat d’activitats que 
s’ofereixen.  
Els mètodes utilitzats per posar en practica el programa són molt variats: exercicis gimnàstics, jocs i 
formes jugades, activitats rítmiques i treball d’expressió. 
El treball està basat en una proposta de programació per a millorar la condició física, mantenir 
l’equilibri emocional i fomentar les capacitats de relació. 
Compleix els objectius pel que fa als requisits demanats.  
 
 
     b)  Projecte de recursos humans..........................fins 15 punts 
 

  
Nom de l’empresa  

Puntuació atorgada  
(fins a 15 punts)  

1 Associació Esport3  14 
 
 
Justificació: 
 
Disposa d’una coordinadora amb suficient capacitat per  resoldre qualsevol incidència o conflicte  i 
satisfer de forma adequada la prestació del servei. És important destacar l’èmfasi que l’empresa dóna a 
la formació permanent dels seus professionals per millorar el seu rendiment, potenciar l’adquisició de 
nous coneixements, incrementar la motivació, incrementar la competitivitat. Cal valorar molt 
positivament el sistema d’avaluació mensual i trimestral així com el qüestionari  de valoració que es 
dóna als usuaris. 
Té establerts objectius per als coordinadors de projectes, animadors i informadors. 
Compleix els objectius pel que fa als requisits demanats. 
 
2. PROPOSTA DE MILLORA: fins a 9 punts 
 
  

  
Nom de l’empresa  

Puntuació atorgada  
(fins a 9 punts)  
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1 Associació Esport3  9 
 
Justificació: 
 
La valoració total en aquest punt s’ha fet en funció de la proposta presentada. S’ha valorat de més a 
menys la seva incidència en la relació als requeriments mínims presentats en el plec de condicions 
tècniques. S’han valorat per ordre d’importància tres grans blocs:  

-  Primer, totes aquelles millores que afecten directament al desenvolupament de les activitats 
bàsiques: ampliació d’activitats, sortides extraordinàries, monitors especialitzats i/o de reforç, 

-  Segon  totes les propostes que fent referència a la situació econòmica actual permetin a més 
usuaris poder accedir a les activitats ofertades. 

- Tercer  totes aquelles propostes que incideixen en millorar l’estructura i funcionament de les 
activitats i que fan augmentar la qualitat de les activitats desenvolupades pels usuaris. 

 
VALORACIÓ 
 
 Nom de 

l'empresa 
Oferta 
econòmica  

Projecte 
teòric 

Projecte 
recursos 
humans 

Proposta 
de 
millora 

Puntuació  
TOTAL 

1 
Associació  
Esport3  

51 13 14 9 87 

 
 
Per tot això, l’empresa ADJUDICATÀRIA  de l’EXECUCIÓ DEL SERVEI D’ACTIVITATS 
ESPORTIVES MUNICIPALS  PER A POBLACIONS ESPECIALS: GENT GRAN  DE PALAU-
SOLITÀ I PLEGAMANS hauria de ser ASSOCIACIÓ ESPORT 3 per import de Vint-i-cinc mil  
quatre-cents noranta-vuit euros amb seixanta  cèntims (IVA EXEMPT). 
 
Que correspon a un import d’adjudicació total de 25.498,60 euros  (IVA exempt).  
 
I perquè així consti i faci els efectes adients, es lliura el present informe, a Palau-solità i Plegamans, el dia 23 
de Juliol de 2014. 
  
La Tècnica d’Esports 
Dolors Carmona”  
                                                                                                               
Atès que en data 7 d’agost de 2014 l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORT 3 ha 
efectuat l’ingrés a la Corporació de l’import de 1.274,93 € en concepte de 
garantia definitiva per a la contractació de les activitats esportives municipals 
per poblacions especials: Gent Gran. 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en 
l’article 151 i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre- per a 
procedir a l’adjudicació de la contractació de referència. 
 
Atesa l’atribució de l’alcaldia conforme a l’establert a l’apartat 1r. de la 
Disposició Addicional segona del RDL 3/2011, pel qual s’aprovà el TRLCSP. 
 
Atesa la delegació de la competència efectuada per l’alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada al BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Atesa la necessitat de donar tràmit a la sol·licitud presentada amb motiu 
d’agilitar el procediment d’adjudicació del servei sense esperar a la propera 
celebració de la Junta de Govern Local. 
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Atesa la delegació emesa per l’alcaldessa en data 30 de juliol de 2014, 
conforme a l’establert al 47.2 del ROFJEL. 
 
Aquesta Alcaldia, d’acord amb les atribucions conferides 
 
 
HA RESOLT: 
 
 
Primer.-  Avocar la competència en matèria de contractació delegada a la 
Junta de Govern Local mitjançant resolució de data 23 de juny de 2011 pel 
que fa als actes administratius relacionats amb la licitació del servei 
esmentades a l’encapçalament. 
 
 
Segon.-   ADJUDICAR , de conformitat amb l’informe tècnic de l’Àrea 
d’Esports, la contractació no harmonitzada mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, relativa a la contractació de les activitats esportives 
municipals per poblacions especials: Gent gran, a l’ASSOCIACIÓ ESPORT 3,  
amb NIF G-08880577, per un import de 25.498,60 €, IVA exempt, d’acord amb 
la seva oferta, al tractar-se l’adjudicatari d’una associació de caràcter civil 
sense ànim de lucre, reconeguda com entitat de caràcter social i per tant, 
exempta de la facturació de l’IVA conforme a l’article 20.8.b) del RD 37/92. 
 
  
Tercer.-   DISPOSAR la despesa tal com es detalla:  
 
Essent la part proporcional a 2014 (període setembre - desembre) de 
10.199,44 euros, IVA exempt i la part proporcional de 2015 (període gener - 
juny) de 15.299,16 euros, IVA exempt. 
 
 
Quart.-   COMUNICAR a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils 
següents a l’endemà de la notificació de la present resolució, haurà de 
concórrer a formalitzar el contracte.  
  
 
Cinquè.-  NOTIFICAR el present acord a l’única empresa que ha pres part en 
el procediment de contractació i PUBLICAR  l’adjudicació del contracte en el 
perfil de contractant de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.      
 
Sisè.-  Donar compte d’aquesta Resolució a la Junta de Govern Local en la 
propera sessió que celebri. 
 
 
Palau-solità i Plegamans, 7 d’agost de 2014. L'Alcaldessa (Signat i 
Rubricat)”. 
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7.4.- Es dóna compte de la resolució de l’alcaldia de data 7 d’agost de 2014, 
núm. 694, adjudicant a l’empresa ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, SL, la 
contractació del servei d’activitats esportives municipals per adults i joves, que 
tot seguit es transcriu: 
 
“ Vist l’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, relatiu a l’adjudicació de la contractació 
de les activitats esportives municipals per poblacions especials: activitats 
Adults i Joves,  amb un pressupost de 39.344,00 € IVA exclòs i al que aplicat 
l’IVA del 21% resultava un import total de 47.606,24 €, el qual va ser aprovat 
per Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2014. 
  
Vist l’informe d’adjudicació emès per l’Àrea d’Esports, de data 22 de juliol de 
2014,  el text del qual és el següent:  
 
<<  INFORME EN RELACIÓ A LES PROPOSICIONS PRESENTAD ES PELS LICITADORS 
EN EL PLEC DE CLÀUSULAS ADMINISTRATIVES PARTICULARS  REGULADORES DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS L’OBJECTE DEL QUAL ÉS L’EXECUC IÓ DE LES ACTIVITATS 
ESPORTIVES PER ADULTS I JOVES L’ADJUDICACIÓ DEL QUA L ES DURÀ A TERME 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT. 
 
 
La Sra. Dolors Carmona Pérez, Tècnica d’Esports de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans, en compliment del disposat en relació al “Plec de clàusules administratives 
particulars reguladores del contracte de serveis l’objecte del qual és l’execució de la prestació 
del servei de gestió de les activitats esportives municipals: activitats adults i joves” i quina 
licitació  es porta  a terme mitjançant procediment negociat sense publicitat emet el següent 
 
Informe: 
 
En relació al procediment negociat sense publicitat  abans esmentat, essent el pressupost 
base de licitació, el valor global del contracte és per tant de TRENTA-NOU MIL TRES-CENTS 
QUARANTA - QUATRE (39.344,00), essent l’iva (21%) d’import (8.262,24) i per tant de 
47.606,24 iva inclòs. 
 
  
Ha estat admesa l’ única proposta presentada a licitació i que tot seguit s’assenyala: 
  
 

  
Nom de l’empresa  

1 Esport3 Serveis Alternatius, S.L 

 
Tenint en compte el que estableix la clàusula 11 dels Plecs de clàusules administratives pel 
que fa als criteris per a l’adjudicació del contracte i en base a allò disposat a la clàusula 
esmentada s’ha procedit a la valoració i ponderació de la única oferta presentada ens els 
diferents aspectes a valorar : 
ASPECTES ECONÒMICS ................................................................................  51 punts              
 
1. OFERTA ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA: fins a 51 punt s. 
 
El quadre resum de propostes presentades i puntuació atorgada és el següent:   
 

  
Nom de l’empresa  

Puntuació atorgada  
(fins a 51 punts)  

1  Esport3 Serveis Alternatius, S.L 51 
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L’oferta econòmica proposada per l’empresa és de 38.603,60 €, IVA exclòs, amb un 21% 
d’IVA  de l’ordre de 8.106,76 € i un pressupost IVA inclòs de 46.710,36 € 
 
 
ASPECTES TÈCNICS ................................................................................  39 punts              
 
 
1. MILLOR VALORACIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE PRESENTAT:  fins a 30 punts. 
 
a)  Projecte teòric ............................... .......................................fins 15 punt s 
 

  
Nom de l’empresa  

Puntuació atorgada  
(fins a 15 punts)  

1  Esport3 Serveis Alternatius S.L  15 
 
 
Justificació: 
Es valoren molt positivament la gestió pedagògica dotada de coherència i uniformitat en el 
treball i en la tipologia d’usuaris, suposa una millora en la qualitat del servei que consisteix en 
fer més control al monitor i organització de la programació pedagògica.  
S’ha tingut en compte totes les característiques generals que fan referència a aquest projecte, 
especialment els aspectes relatius als temes de salut i qualitat de vida, essent l’objectiu 
principal el desenvolupament de l’autonomia de l’individu . 
Cal valorar la proposta d’objectius específics (mobilitat articular, reforçament muscular, 
concentració,) i per la utilització d’un mètode de treball  que garanteix la participació  en el 
transcurs de la sessió. 
Els programes i els objectius dels nens/es estan adaptats respectant el seu procés evolutiu i 
maduratiu,  i dona prioritat a la consecució dels objectius educatius. 
Cal valorar la forma d’avaluació on es proposa un full de seguiment per alumne que reflecteixi 
l’assoliment dels aprenentatges. 
 
 
b)  Projecte recursos humans....................... ...................................................15 punts 
  

  
Nom de l’empresa  Puntuació atorgada  

(fins a 15 punts)  

1  Esport3 Serveis Alternatius S.L  13 
 
 
Justificació: 
 
Es valoren molt positivament les diferents fases que fonamenten el diagnòstic de necessitats i 
avaluació del programa. 
L’empresa disposa del personal suficient per satisfer de forma adequada la prestació dels 
serveis, té una bona estructura formada per un gran nombre de personal amb capacitat 
dinamitzadora, comunicadora i de resolució de conflictes.  
L’empresa manifesta un esforç important en la formació del seu personal, amb una bona 
estructura definida, on existeix un pla de formació personalitzat complementari. 
 El pla de formació que presenten està fonamentat en potenciar l’adquisició de coneixements, 
fomentar la comunicació interna, facilitar l’adaptació, incrementar la competitivitat. 
 
 
2.- PROPOSTA DE MILLORA: fins a 9 punts 
  

  
Nom de l’empresa  

Puntuació atorgada  
(fins a 9 punts)  
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1  Esport3 Serveis Alternatius S.L 8 
 
Justificació: 
 
La valoració total  en aquest punt s’ha fet en funció de la proposta presentada. S’ha valorat de 
més a menys la seva incidència en la relació als requeriments mínims presentats en el plec de 
condicions tècniques. S’han valorat per ordre d’importància dos grans blocs:  
 

- En primer lloc, totes aquelles millores que afecten directament al desenvolupament de 
les activitats bàsiques: ampliació d’activitats. 

 
- En segon lloc, totes aquelles propostes que incideixen en millorar l’estructura i 

funcionament de les activitats i que fan augmentar la qualitat de les activitats 
desenvolupades per usuaris. 

 
VALORACIÓ 
 

 Nom de 
l'empresa 

Oferta 
econòmica 
més 
avantatjosa 

Projecte 
teòric 

Projecte 
recursos 
humans 

Proposta 
de 
millora 

Puntuació  
TOTAL 

1 
Esport3 
Serveis 
Alternatius S.L 

51 15 13 8 87 

Per tot això l’empresa ADJUDICATÀRIA  de l’EXECUCIÓ DEL SERVEI D’ ACTIVITATS 
ESPORTIVES MUNICIPALS: ACTVITATS ADULTS I JOVES  DE PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS hauria de ser  ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS per import de 38.603,60€. 
L’import de l’ IVA al 21% és de  8.106,76 €. 
El total del servei és de 46.710,36 euros. 
 
 
I perquè així consti i faci els efectes adients, es lliura el present informe, a Palau-solità i 
Plegamans, el dia  22 de juliol  2014. 
 
Tècnica d’Esports 
Dolors Carmona Pérez                        >> 
 
 
Atès que en data 7 d’agost de 2014 l’empresa SPORT3 SERVEIS 
ALTERNATIUS, SL, ha efectuat l’ingrés a la Corporació de l’import de 
1.930,18 € en concepte de garantia definitiva per a la contractació de les 
activitats esportives municipals: adults i joves. 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en 
l’article 151 i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre- per a 
procedir a l’adjudicació de la contractació de referència. 
 
Atesa l’atribució de l’alcaldia conforme a l’establert a l’apartat 1r. de la 
Disposició Addicional segona del RDL 3/2011, pel qual s’aprovà el TRLCSP. 
 
Atesa la delegació de la competència efectuada per l’alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada al BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
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Atesa la necessitat de donar tràmit a la sol·licitud presentada amb motiu 
d’agilitar el procediment d’adjudicació del servei sense esperar a la propera 
celebració de la Junta de Govern Local. 
 
Atesa la delegació emesa per l’alcaldessa en data 30 de juliol de 2014, 
conforme a l’establert al 47.2 del ROFJEL. 
 
Aquesta Alcaldia, d’acord amb les atribucions conferides 
 
HA RESOLT: 
 
Primer.-  Avocar la competència en matèria de contractació delegada a la 
Junta de Govern Local mitjançant resolució de data 23 de juny de 2011 pel 
que fa als actes administratius relacionats amb la licitació del servei 
esmentades a l’encapçalament. 
 
Segon.-   ADJUDICAR , de conformitat amb l’informe tècnic de l’Àrea 
d’Esports, la contractació no harmonitzada mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, relativa a les activitats esportives municipals: Adults i Joves, a 
l’empresa ESPORT3 SERVEIS ALTERNATIUS, SL  amb NIF B62068713, per 
un import de 38.603,60 €, IVA exclòs, d’acord amb la seva oferta i IVA al 21% 
de 8.106,76 € i un import total de 46.710,36 € 
  
Tercer.-   DISPOSAR la despesa tal com es detalla:  
 
Per l’exercici 2014, en el termini setembre - desembre: 16.985,59 euros, IVA 
inclòs.  
 
Essent per l’exercici 2015, en el termini gener – juliol: 29.724,77 euros, IVA 
inclòs. 
 
Quart.-   COMUNICAR a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils 
següents a l’endemà de la notificació de la present resolució, haurà de 
concórrer a formalitzar el contracte.  
  
Cinquè.-  NOTIFICAR el present acord a l’única empresa que ha pres part en 
el procediment de contractació i PUBLICAR  l’adjudicació del contracte en el 
perfil de contractant de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.     
  
Sisè.-  Donar compte d’aquesta Resolució a la Junta de Govern Local en la 
propera sessió que celebri. 
 
Palau-solità i Plegamans, 7 d’agost de 2014. L'Alcaldessa (Signat i 
Rubricat)”. 
 
 
7.5.- Es dóna compte de la resolució de l’alcaldia de data 29 de setembre de 
2014, núm. 823, aprovant el Pla de Seguretat i Salut de les obres de 
Reurbanització de la cruïlla del Passeig de la Carrerada amb Av. Catalunya, 
que tot seguit es transcriu: 
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“ Vist que per Resolució de l’Alcaldia de data 9 de juliol de 2014, s’adjudicà a 
l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA amb NIF A17207168, per un import 
de 203.950’41 € MÉS  IVA al 21 % de 42.829’59 les obres de Reurbanització 
de la cruïlla del Passeig de la Carrerada amb l’Avinguda Catalunya de Palau-
solità i Plegamans. 
 
Atès que la clàusula 2.3 dels Plecs de clàusules administratives particulars 
estableix que el contractista està obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut 
en el Treball en aplicació de l’establert per l’article 7 del RD 1627/97 . 
 
Atès que a la mateixa clàusula s’indica que el contractista haurà de presentar 
dos exemplars del Pla referit que haurà de ser informat pel tècnic competent 
en matèria de seguretat i salut i pel responsable de l’oficina promotora de les 
obres i elevat a l’òrgan de contractació per a la seva aprovació. 
 
Atès que es disposa de l’informe favorable assenyalat a l’apartat anterior. 
 
Atesa l’atribució de l’alcaldia conforme a l’establert a l’apartat 1r. de la 
Disposició Addicional segona del RDL 3/2011, pel qual s’aprovà el TRLCSP. 
 
Atesa la delegació de la competència efectuada per l’alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada al BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Atesa la necessitat de donar tràmit a la sol·licitud presentada amb motiu 
d’agilitar el procediment d’execució de les obres sense esperar a la propera 
celebració de la Junta de Govern Local. 
 
Aquesta Alcaldia, d’acord amb les atribucions conferides 
 
 
HA RESOLT : 
 
 
PRIMER.- AVOCAR  la competència en matèria de contractació delegada a la 
Junta de Govern Local mitjançant resolució de data 23 de juny de 2011 pel 
que fa als actes administratius relacionats amb l’execució de les obres 
esmentades a l’encapçalament. 
 
SEGON.- APROVAR el Pla de Seguretat i Salut de les obres de 
Reurbanització de la Cruïlla del Passeig de la Carrerada amb l’Avinguda 
Catalunya de Palau-solità i Plegamans. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a AGLOMERATS GIRONA, SA amb 
NIF A17207168. 
 
QUART.- DONAR compte d’aquesta Resolució a la Junta de Govern Local en 
la propera sessió que celebri. 
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Palau-solità i Plegamans, 29 de setembre de 2014. L'Alcaldessa (Signat i 
Rubricat)”. 
 

88..--  PPRROOPPOOSSTTEESS  DD’’UURRGGÈÈNNCCIIAA..  

 
Per unanimitat, s’acordà declarar la urgència dels punts que tot seguit 
s’assenyalen, que han estat lliurats a Secretaria amb posterioritat a la 
convocatòria de la Junta de Govern Local i que és necessari i urgent resoldre: 
 
8.1.- Atesa l’elaboració de l’actualització del Pla d’Autoprotecció corresponent 
a la Fira Palau promogut per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans  i 
elaborat per  la Sra. Maria Poble, tècnica competent en Plans d’Autoprotecció 
Local. 
 
Atès l’informe d’avaluació tècnica de la referida actualització, redactat pel 
Senyor Joan Gràcia Àlvarez, com a tècnic gestor i emès conforme a l’art. 12 
del Decret 82/2010 de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i 
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut 
d’aquestes mesures, on s’informa que l’actualització del Pla d’Autoprotecció 
de la Fira Palau a celebrar el dies 3,4 i 5 d’octubre de 2014 registrat, és 
favorable i es pot procedir a la seva homologació. 
 
Atesa la delegació de la competència efectuada per l’alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada al BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Atesa la necessitat de procedir a l’aprovació del Pla d’Autoprotecció  
corresponent a la Fira Palau 2014. 
  
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
- Aprovar l’actualització del Pla d’Autoprotecció corresponent a la Fira Palau a 
celebrar els propers 3, 4 i 5 d’octubre de 2014, promogut per l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans i elaborat per la senyora Maria Poble, tècnica 
competent en Plans d’Autoprotecció Local. 
  
 
8.2.- Atesa la regulació establerta pels articles 111 i 138.3 del RDL 3/2011 del 
TRLCSP pel que fa als contractes menors. 
 
Atesa la competència atribuïda a l’alcaldia conforme a l’establert a la 
Disposició addicional 2 apartat 1 del RDL 3/2011 pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Atesa la delegació d’aquesta atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
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Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa per la realització de les avaluacions 
psicosocials de la Policia Local ICESE PREVENCIÓN, SL per un import de 
3.402,52 € IVA inclòs, i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20212/92000/22706. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a ICESE PREVENCIÓN, SL. 
 
 

8.3.-  Atesa la proposta emesa per la Regidoria de Joventut, de formalització 
d’un conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans i la FEDERACIÓ D’ENTITATS JUVENILS LA 
DESCOORDINADORA. 

 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 022011017995 de data 
25 de juliol de 2011 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni que es transcriu en annex. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 9.000,00 €, en concepte d’aportació al 
conveni, amb càrrec a la partida pressupostària 40407/33909/48901. 
 
TERCER.- Autoritzar a l’Alcaldessa per la seva signatura. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a la FEDERACIÓ D’ENTITATS JUVENILS 
LA DESCOORDINADORA.  

 
 
ANNEX 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALA U-
SOLITÀ I PLEGAMANS I LA FEDERACIÓ D’ENTITATS JUVENI LS LA 
DESCOORDINADORA PER L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ 
FINALISTA. 
 
Palau-solità i Plegamans,  ...................................... de 2014 
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REUNITS 
 
D’una part, la Il·lma. Sra. Teresa Padrós Casañas, alcaldessa de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans, en ús de les facultats que li atorga l’article 51.1.a  
de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya. 
L’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
I de l’altre,  el Sr. Sergio Murillo Méndez, major d’edat, i que actua en nom i 
representació de la Federació d’Entitats Juvenils la Descoordinadora amb NIF 
número G65322315 i domicili:  Espai Jove l’Escorxador, Passeig de la 
carrerada s/n, de la qual n’ostenta el càrrec de president/a. 
 
Ambdues parts, en presència de la Sr. Miquel Alimbau Parera, secretari 
accidental de la corporació, que dóna fe de la signatura d’aquest conveni. 
 
 
DECLAREN 
 
Que la Federació d’Entitats Juvenils la Descoordinadora és l’òrgan que 
representarà a totes les entitats juvenils i als joves que a títol individual vulguin 
participar en el projecte de cogestió de l’equipament juvenil Espai Jove 
l’Escorxador. 
 
Que la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans té 
la voluntat d’atorgar una subvenció finalista del 100% mitjançant un conveni 
de col·laboració amb la Federació d’entitats juvenils la Descoordinadora per 
poder dur a terme el projecte de cogestió de l’EJE1. 
 
Que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i la Federació d’entitats juvenils 
la Descoordinadora tenen com a interès mutu realitzar les activitats que es 
proposen en el conveni. 
 
L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans valora de forma molt positiva la 
tasca realitzada per les entitats juvenils, grups estables i joves a títol individual 
durant la implementació del projecte de cogestió de l’EJE.  
 
El conveni de col·laboració es regirà per les següents: 
 
 
CLÀUSULES 
 
 
A- OBJECTE 
 
1. És objecte d’aquest conveni de col·laboració entre l’Ajuntament  de Palau-
solità i Plegamans i la Federació d’entitats juvenils la Descoordinadora, regular 
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la forma d’ implementació del projecte de cogestió, recollit a la proposta de Pla 
Local de Joventut 2013-2016, pendent d’aprovació. 
 
2. L’existència d’aquest conveni pretén regular: 
 

- La cogestió de l’Espai Jove l’Escorxador compartint: les 
programacions que donen contingut a l’equipament juvenil, el 
funcionament ordinari i el manteniment del mateix, del que es farà 
una revisió conjunta trimestral, mitjançant el Consell de Centre 
(reunió trimestral amb la participació de la regidoria, tècnics i la 
entitat). 

 
 
B- ELS DRETS I DEURES  EN EL PROJECTE DE COGESTIÓ: 
 
 
1.  Per tal de compartir les programacions el conve ni que es signarà 
pretén que la Descoordinadora  : 
 
 DEURES DE LA DESCOORDINADORA 
 
1.1. Col·labori amb : 
 

• Programació, organització i realització d’activitats juvenils en el marc de 
l’Agenda Jove de l’Espai Jove l’Escorxador 

• Participació en l’edició del Mulla’t d’enguany 
• Programació de la Festa Major, a través del seu procés participatiu. 
• Jornades de Participació Jove 
• Participar en la impartició de la formació d’ “Iniciació a la participació” 
• Assistència a les formacions adreçades a les entitats 

 
1.2. Suport en la realització d’activitats de l’Agenda Jove, quan sigui 
necessari. 
 
 DRETS DE LA DESCOORDINADORA  
 
1.3. Col·laborar amb : 
 

• Participació en l’edició del Mulla’t d’enguany 
• Programació de la Festa Major, a través del seu procés participatiu. 
• Participar a les Jornades de Participació Jove Participalau 
• Assistència a les formacions adreçades a les entitats 

 
 
2. Per tal de cogestionar el funcionament ordinari es pacta que:  
 
 DEURES DE LA DESCOORDINADORA 
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2.1. La Federació d’entitats juvenils la Descoordinadora es farà responsable 
de tancar l’equipament correctament (tancar tots els espais utilitzats, les 
màquines d’aire (amb un criteri d’eficiència energètica) i activant el servei 
d’alarma. 
 
2.2. La Federació d’entitats juvenils la Descoordinadora informarà als 
tècnics/ques responsables de la Regidoria de Joventut de l’ús dels espais 
sempre  
que sigui fora de l’horari de funcionament ordinari; emplenant el formulari de 
cessió d’espais amb els temps de demanda corresponent (mínim 48/72 hores 
d’antelació). 
 
2.3. La Federació d’entitats juvenils la Descoordinadora es farà càrrec de tot el 
material fungible necessari per la realització de les seves tasques i activitats. 
 
DEURES DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT 
 
2.4. La Regidoria de Joventut es farà responsable de tancar l’equipament 
correctament (tancar tots els espais utilitzats, les màquines d’aire (amb un 
criteri d’eficiència energètica) i activant el servei d’alarma) 
 
DRET DE LA DESCOORDINADORA 
 
2.5.  La Federació d’Entitats Juvenils la Descoordinadora tindrà les claus de 
l’accés principal, de la zona d’entitats, de la hemeroteca i de les sales taller 
per poder fer ús de l’equipament amb autonomia i fora de l’horari de 
funcionament ordinari.  
 
2.6 El CONSELL DE CENTRE  
 
És l’òrgan màxim de decisió respecte a la cogestió i funcionament de 
l’equipament. 
 
 
DEURES DE LA DESCOORDINADORA I LA REGIDORIA DE JOVE NTUT 
 
2.6.1  La Descoordinadora i la Regidoria de Joventut tenen el deure de 
participar en les reunions del Consell de Centre (un mínim d’una reunió per 
trimestre) per tal de valorar les programacions realitzades, aprovar les 
properes, participar en les possibles resolucions de conflictes i en el reglament 
intern del centre. 
 
2.6.2. Els acords presos en el Consell de Centre seran inapel·lables i tan 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, com la Federació la  
Descoordinadora es comprometen i tenen l’obligació de complir-los, sempre i 
quan no incompleixin la legalitat vigent. 

 
DRETS DE LA DESCOORDINADORA I LA REGIDORIA DE JOVEN TUT 
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2.6.3 Els membres que formen el Consell de Centre i aprovats així per Junta 
de Govern Local, poden delegar el seu vot en un altre membre del mateix 
sempre i quan no pugui assistir per motius majors. 
 
 
3. Per tal de cogestionar el manteniment de l’Espai  Jove l’Escorxador es 
pacta que:  
 
DEURES de la DESCOORDINADORA: 
 
3.1. La Descoordinadora vetllarà pel bon manteniment de l’equipament juvenil 
l’Escorxador, i es farà responsable de deixar endreçat el material fungible i 
l’inventariable un cop realitzades les activitats; facilitant que qualsevol activitat 
posterior a les seves puguin realitzar-se de forma òptima.  

 
3.2. A les sales d’entitats, autogestionades per la pròpia Federació, es 
garantira un ordre, un repartiment consensuat de l’espai entre les diferents 
entitats, i un bon ús del mateix. 

 
3.3. El manteniment o compra del material inventariable de la zona d’entitats 
anirà a càrrec de la pròpia Descoordinadora, a no ser que per consell de 
centre s’aprovi el contrari 

 
3.4 En el cas que es produeixin desperfectes a l’EJE, caldrà estudiar 
atentament cada cas i decidir de mutu acord entre les parts implicades, la 
resolució adient en cada cas. Si no hi hagués acord entre les parts, es 
traslladaria al Consell de Centre 

 
 
DRETS de la DESCOORDINADORA: 
 
3.5. Les sales d’entitats podran ser autogestionades per la pròpia Federació. 

 
DEURES de la REGIDORIA DE JOVENTUT: 
 
3.6 La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es 
farà càrrec del servei ordinari de neteja de l’equipament juvenil l’Escorxador  
 
3.7 En el cas que es produeixin desperfectes a l’EJE, caldrà estudiar 
atentament cada cas i decidir de mutu acord entre les parts implicades, la 
resolució adient en cada cas. Si no hi hagués acord entre les parts, es 
traslladaria al Consell de Centre. 
 
C- ASPECTES ECONÒMICS I FORMA DE PAGAMENT 
 
DRETS DE LA DESCOORDINADORA  
 
1. L’existència d’aquest conveni no priva a la Federació la Descoordinadora, ni 
a les associacions que representa, de presentar-se a les convocatòries de 
subvencions de l’Ajuntament, quan hi hagin, d’acord amb les Bases 
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Reguladores de Subvencions Municipals, sempre que es compleixin les 
condicions establertes en les bases esmentades. 
 
2. En cas de que La Federació d’entitats juvenils La Descoordinadora 
consideri que amb l’import del primer pagament té suficient per desenvolupar 
la seva activitat durant l’any 2014, aquesta pot renunciar al pagament de la 
segona part del conveni. Per fer-ho, haurà d’adreçar una instància a 
l’ajuntament indicant que renuncia al segon pagament del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i la Federació 
d’entitats juvenils La Descoordinadora. 
 
DEURES DE LA DESCOORDINADORA 
 
3.La Federació d’entitats juvenils la Descoordinadora es compromet a 
mantenir un sistema comptable rigorós i al dia, que permeti si calgués i prèvia 
determinació de la Intervenció municipal i el propi servei de Joventut, la 
realització d’una auditoria; i a permetre l’accés a aquesta informació per part 
de l’Ajuntament. 
 
4. La Federació la Descoordinadora accepta el conveni i es compromet a 
destinar l’aportació econòmica que rebrà de l’Ajuntament, única i 
exclusivament al pagament de les despeses que comporti el desenvolupament 
de la pròpia Federació i del compliment dels compromisos que es detallen a 
l’apartat B. 
 
Aquestes despeses derivades del funcionament de la federació i les seves 
activitats, i que serviran per justificar l’aportació econòmica realitzada per 
l’Ajuntament, no podran contemplar la compra de begudes alcohòliques, amb 
l’excepció apuntada al punt 6 de l’apartat E. ..  
 
5. La Federació la Descoordinadora haurà de lliurar un projecte d’activitat 
anual corresponent a l’any 2015 durant els 2 primers mesos d’aquest any. 

 
DEURES DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT 
 
6. L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, lliurarà la quantitat de 9.000€, 
seguint la següent previsió de pagaments: 
 

• 1r. pagament:  El 50% de l’import otorgat, el primer dia de pagament un 
cop signat el present  conveni. 

• 2n. pagament:  El 50% restant de l’import otorgat, durant el mes de 
novembre i un cop justificat el primer pagament i presentat una previsió 
de despesa de l’import restant. (punt E) 

 
D- DIFUSIÓ 
 
DRETS DE LA DESCOORDINADORA 
 
1. La difusió de les activitats gestionades per la Descoordinadora quedarà 
recollida a l’Agenda Jove, a l’Agenda Cultural, i a qualsevol mitjà de 
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comunicació local que es consideri adient segons la tipologia de l’activitat, 
segons el criteri del Consell de Centre. 
 
2. Per tal de realitzar la difusió  referent al punt anterior, caldrà que la 
Descoordinadora presenti amb suficient previsió de temps la informació 
necessària per la publicació. 
 
3. Tota la difusió paral·lela i complementària a l’Agenda Jove, l’Agenda 
Cultural i els mitjans de comunicació locals, anirà a càrrec de la pròpia 
federació 
 
DEURES DE LA DESCOORDINADORA 
 
4. En tota publicitat impresa dels actes i en la documentació, s’haurà de fer 
constar la llegenda “amb el suport de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans” i el logotip de l’Ajuntament segons el model tipogràfic aprovat per 
la Corporació. En la publicitat impresa se seguiran els criteris marcats en la 
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
 
 
DEURE DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT 
 
5. En tota publicitat impresa i editada per la Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es farà constar la llegenda “amb el 
suport de la Descoordinadora” i el logotip de la mateixa; sempre i quan la 
difusió faci referència a les activitats recollides en el conveni o d’altres en les 
quals hagi col·laborat la Federació. 
E- JUSTIFICACIÓ 
 
Les justificacions es realitzaran de la següent manera: 
 
 
1. Aquest conveni compren les activitats i despeses de la totalitat de l’any 
2014.  

 
 

DEURES DE LA DESCOORDINADORA 
 
2. Es presentarà la justificació per part de l’Àrea de Joventut corresponent al 
1r pagament durant el mes de novembre de l’exercici d’enguany, com a 
requisit indispensable per optar al pagament del 2º termini. En aquesta 
justificació s’ha de presentar informe tècnic corresponent signat amb la 
valoració del l’activitat de la entitat subvencionada, posterior a la presentació 
de la entitat a l’Àrea de un informe de les activitats i despesa, i la presentació 
de factures per el 80% del percebut corresponent al primer pagament. 
  
Es presentarà la justificació corresponent a la totalitat del conveni a finals del 
mes de gener de l’any posterior. En aquesta justificació s’ha de presentar 
informe tècnic corresponent signat amb la valoració del l’activitat de la entitat 
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subvencionada, posterior a la presentació de la entitat a l’Àrea d’un informe de 
les activitats, i una justificació de despeses, que s’ajustin al següent punt. 
 
3. Es presentarà a l’Àrea de Joventut com a màxim el 31 de gener de l’any 
posterior una memòria per part de la entitat subvencionada amb el conjunt de 
la seva tasca i activitats; tanmateix com un balanç dels ingressos i despeses. 
En aquest sentit és important la inclusió en el mateix balanç de qualsevol 
subvenció per part d’altres entitats públiques.  
A banda, la entitat subvencionada haurà de presentar les factures que 
justifiquin la despesa realitzada en l’activitat subvencionada. Del total 
d’aquesta despesa, almenys el 80% haurà de ser justificada amb factures 
normatives (amb nif i dades de proveïdor i client). El 20% restant podran ser 
despeses justificades amb tiquets de compra i factures sense totes les dades. 
 
4. En cas de que les despeses justificades no arribin a l’import total atorgat 
segons aquest conveni, la Descoordinadora haurà de retornar la diferència tal 
i com es recull al punt 5 d’aquest apartat.  
Si en el moment de lliurar la justificació anual, el segon pagament no s’hagués 
fet (per no haver-se justificat el primer pagament segons el punt 2 d’aquest 
apartat), des de l’Ajuntament es procediria a ingressar la diferència entre 
l’import del primer pagament i l’import justificat per la Descoordinadora. 
 
5. En el cas que el balanç econòmic anual d’ingressos i despeses presentat 
per la Descoordinadora, registri menys despeses justificades que ingressos 
rebuts per part de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, la Federació 
d’Entitats la Descoordinadora haurà de realitzar un ingrés corresponent a 
aquesta diferència abans del 15 de febrer al número de compte propietat de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans: ES05/0081/0060/96/0002072511.  
DRETS DE LA DESCOORDINADORA  
 
6. L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, no acceptarà cap factura  on 
l’import de begudes alcoholiques suposi més del 30% de la factura, i sempre 
que l’alcohol sigui sigui de baixa graduació i no estigui destinat a la seva 
venda.  
 
7. La Federació la Descoordinadora es reserva el dret de rescindir el conveni 
si l’Ajuntament no compleix els pactes establerts 
 
8. La Federació la Descoordinadora s’obliga a complir les normes del present  
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans així 
com aquest s’obliga a complir els compromisos adquirits en el mateix. 
 
DRETS DE LA  REGIDORIA DE JOVENTUT  
 
9. La presentació de memòria d’activitats, balanç i factures no tindrà 
repercussió a l’hora de la meritació de la subvenció a l’exercici d’enguany, 
però s’emprarà per part de l’Ajuntament a la valoració de la continuació de la 
subvenció en anys posteriors.  
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10. L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es reserva el dret de rescindir el 
conveni si la Federació no compleix els pactes establerts. 
 
DEURES DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT 
 
11. En cas de que les despeses justificades no arribin a l’import total atorgat 
segons aquest conveni, la Regidoria de Joventut podrà demanar a la 
Descoodinadora el retorn de la diferència tal i com es recull al punt 5 d’aquest 
apartat.  
 
12. Si en el moment de lliurar la justificació anual, el segon pagament no 
s’hagués fet (per no haver-se justificat el primer pagament segons el punt 2 
d’aquest apartat), des de l’Ajuntament es procediria a ingressar la diferència 
entre l’import del primer pagament i l’import justificat per la Descoordinadora. 
 
F- RENOVACIÓ DEL CONVENI 
 
1. El conveni es podrà renovar automàticament, prèvia aprovació per l’òrgan 
competent, en aquest cas Junta de Govern Local, sempre que es compleixin 
tots els acords reflectits en aquest document i el que s’especifica a les Bases 
Reguladores Generals de la Concessió de Subvencions de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans, i existeixi consignació pressupostària adient. Així 
mateix s’extingirà per les causes previstes legalment i, en tot cas, per la 
denúncia i/o incompliment de les clàusules anteriors 
 
I com a senyal de conformitat i d’acceptació, estenen i signen, per duplicat 
exemplar i a un sol efecte, aquest conveni en el lloc i data assenyalats a 
l’encapçalament: 
 
Teresa Padrós i Casañas                 ............................................ 
Alcaldessa                              Federació d’entitats juvenils la Descoordinadora 
 
Sra. Assumpció Rodríguez Marín 
Secretària” 
 
 
8.4.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora SOSA, MONICA ANDREA  un ajut per llibres i 
material escolar de 4art de primària de K.B.S. per import de 136,80€, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 40501/32400/48000. 
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SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora SOSA, MONICA ANDREA i a 
l’AMPA CEIP CAN PERIQUET. 
 
 
8.5.- Atesa la regulació establerta pels articles 111 i 138.3 del RDL 3/2011 del 
TRLCSP pel que fa als contractes menors. 
 
Atesa la competència atribuïda a l’alcaldia conforme a l’establert a la 
Disposició addicional 2 apartat 1 del RDL 3/2011 pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Atesa la delegació d’aquesta atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa per les feines de manteniment del sistema 
d’osmosi a les escoles bressol a ECOSTUDI SIMA, SL  per un import de 
1.703,08€ IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40512/32000/21200 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a ECOSTUDI SIMA, SL . 
 
 
8.6.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, SOFIA  un ajut per 
llibres de 1er ESO  M.B.A., per import de 90,14€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 40501/32400/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, 
SOFIA i a l’AMPA IES RAMÓN CASAS I CARBÓ  
 
 
8.7.- Atesa la proposta rebuda per part de l’àrea de Recursos Humans. 
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Atesa la delegació d’aquesta atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa per la sol·licitud de bestreta del treballador 
FRANCESC XAVIER PIÑOL REALES  per un import de 2.000,00 € IVA inclòs, 
i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20212/92000/83000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a FRANCESC XAVIER PIÑOL REALES . 
 
 
8.8.- Atesa la regulació establerta pels articles 111 i 138.3 del RDL 3/2011 del 
TRLCSP pel que fa als contractes menors. 
 
Atesa la competència atribuïda a l’alcaldia conforme a l’establert a la 
Disposició addicional 2 apartat 1 del RDL 3/2011 pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Atesa la delegació d’aquesta atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa per l’actuació de l’espectacle “Pluges d’estiu” a 
ARTRISTRAS SCCL  per un import de 4.779,50€ IVA inclòs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 40411/33803/22608. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a ARTRISTRAS SCCL . 
 
 
8.9.- Atesa la regulació establerta pels articles 111 i 138.3 del RDL 3/2011 del 
TRLCSP pel que fa als contractes menors. 
 
Atesa la competència atribuïda a l’alcaldia conforme a l’establert a la 
Disposició addicional 2 apartat 1 del RDL 3/2011 pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Atesa la delegació d’aquesta atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
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PRIMER.- Aprovar la despesa per la dotació de llibres de la biblioteca 
municipal a QUIOSC PAVELLÓ, SL  per un import de 1.364,39€ IVA inclòs, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40400/33200/62500. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a QUIOSC PAVELLÓ, SL . 
 
 
8.10.- Atesa la regulació establerta pels articles 111 i 138.3 del RDL 3/2011 
del TRLCSP pel que fa als contractes menors. 
 
Atesa la competència atribuïda a l’alcaldia conforme a l’establert a la 
Disposició addicional 2 apartat 1 del RDL 3/2011 pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Atesa la delegació d’aquesta atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa pel lloguer i muntatge de l’escenari “Layher 
14x10” a R.S. GALOBARDES, SL  per un import de 4.107,95€ IVA inclòs, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 40411/33803/22608. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a R.S. GALOBARDES, SL . 
 
 
8.11.- Atesa la regulació establerta pels articles 111 i 138.3 del RDL 3/2011 
del TRLCSP pel que fa als contractes menors. 
 
Atesa la competència atribuïda a l’alcaldia conforme a l’establert a la 
Disposició addicional 2 apartat 1 del RDL 3/2011 pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Atesa la delegació d’aquesta atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa pel lloguer de 900 cadires i 120 taules per a la 
Festa Major 2014 a PÉREZ REMESAL, M. DEL CARMEN  
(NOSOLOVALLAS)  per un import de 2.587,46€ IVA inclòs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 40411/33803/22608.  
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SEGON.- Notificar aquest acord a PÉREZ REMESAL, M. DEL CARMEN  
(NOSOLOVALLAS) . 
 
 
8.12.- Atesa la regulació establerta pels articles 111 i 138.3 del RDL 3/2011 
del TRLCSP pel que fa als contractes menors. 
 
Atesa la competència atribuïda a l’alcaldia conforme a l’establert a la 
Disposició addicional 2 apartat 1 del RDL 3/2011 pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Atesa la delegació d’aquesta atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa per l’actuació artística de Santiago Pozo el dia 
28-08-14 durant la Festa Major 2014, a SUBIRATS TORRENTS, SL  per un 
import de 1.452,00€ IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40411/33803/22608. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a SUBIRATS TORRENTS, SL . 
 
 
8.13.- Atesa la regulació establerta pels articles 111 i 138.3 del RDL 3/2011 
del TRLCSP pel que fa als contractes menors. 
 
Atesa la competència atribuïda a l’alcaldia conforme a l’establert a la 
Disposició addicional 2 apartat 1 del RDL 3/2011 pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Atesa la delegació d’aquesta atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa per les feines d’impressió dels plafons de 
l’Ajuntament per a la Fira Palau 2014 a RÈTOLS PALAU, SL  per un import de 
3.700,18€ IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20214/49400/22605. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a RÈTOLS PALAU, SL . 
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8.14.- Atesa la regulació establerta pels articles 111 i 138.3 del RDL 3/2011 
del TRLCSP pel que fa als contractes menors. 
 
Atesa la competència atribuïda a l’alcaldia conforme a l’establert a la 
Disposició addicional 2 apartat 1 del RDL 3/2011 pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Atesa la delegació d’aquesta atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa per a la realització dels tallers de teatre extra 
escolars adreçats als alumnes de secundària del curs 2013-14 a BROU 
D'ARTS ESCÈNIQUES  per un import de 2.738,66€ IVA inclòs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 40400/33503/22613. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a BROU D'ARTS ESCÈNIQUES . 
 
 
8.15.- Atesa la regulació establerta pels articles 111 i 138.3 del RDL 3/2011 
del TRLCSP pel que fa als contractes menors. 
 
Atesa la competència atribuïda a l’alcaldia conforme a l’establert a la 
Disposició addicional 2 apartat 1 del RDL 3/2011 pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Atesa la delegació d’aquesta atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa per la contractació de l’obra de teatre “HOTOT” 
el día 05-12-14 a CASCAI TEATRE, SL  per un import de 1.863,40€ IVA 
inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40400/33503/22613. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a CASCAI TEATRE, SL . 
 
 
8.16.- Atesa la regulació establerta pels articles 111 i 138.3 del RDL 3/2011 
del TRLCSP pel que fa als contractes menors. 
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Atesa la competència atribuïda a l’alcaldia conforme a l’establert a la 
Disposició addicional 2 apartat 1 del RDL 3/2011 pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Atesa la delegació d’aquesta atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa per a l’assegurança dels usuaris/ies de les 
activitats esportives municipals curs 2014-2015 a DURANS & MOLINS 
AGENCIA D'ASSEGURANCES, SL  per un import de 2.633,08 € IVA inclòs, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40404/34100/22400. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a DURANS & MOLINS AGENCIA 
D'ASSEGURANCES, SL . 
 
 
8.17.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora ANDREU PELLEJEROS, OLGA  un ajut del 
75%  per el Casal d’Estiu d’educació especial per al seu fill, per import de 
705,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària  40501/23100/48001 
 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora ANDREU PELLEJEROS, 
OLGA . 
 
 
8.18.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
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PRIMER.- Atorgar al senyor CASTILLO RIOFRIO, JACK WILSON  un ajut per 
llibres i material escolar de 5é de primària per R.C.R. de escola Folch i Torres, 
per import de 58,70€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40501/23100/48000 
 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora CASTILLO RIOFRIO, JACK 
WILSON. 
 
 
8.19.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora IGLESIAS ORDÓÑEZ, MONTSERRAT  un ajut 
per llibres  de 2on ESO per K.D.I, per import de 78,90€, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora IGLESIAS ORDÓÑEZ, 
MONTSERRAT. 
 
 
8.20.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora PARRÓN CANOVAS, YOLANDA  un ajut per 
llibres i material per X.C.P, per import de 79,78 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora PARRÓN CANOVAS, 
YOLANDA . 
 
 
8.21.- Atesa la regulació establerta pels articles 111 i 138.3 del RDL 3/2011 
del TRLCSP pel que fa als contractes menors. 
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Atesa la competència atribuïda a l’alcaldia conforme a l’establert a la 
Disposició addicional 2 apartat 1 del RDL 3/2011 pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Atesa la delegació d’aquesta atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa per a l’edició, disseny i creació d'un llibre sobre 
els espais verds del municipi: jardins, parcs i places AGC ARTS GRÀFIQUES 
CREATIVES, SL  per un import de 11.446,60 € IVA inclòs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 20214/49400/22602. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a AGC ARTS GRÀFIQUES CREATIVES, SL . 
 
 
8.22.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora IGLESIAS ORDÓÑEZ, MONTSERRAT  un ajut 
per llibres de 1er de primària per I.A.I. per import de 112,15€, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora IGLESIAS ORDÓÑEZ, 
MONTSERRAT. 
 
 
8.23.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
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PRIMER.- Atorgar a la senyora MORENO, MARTA  un ajut per llibres de 1er 
de ESO per al seu fill E.B.M. per import de 210,81€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora MORENO, MARTA i a l’AMPA 
IES RAMON CASAS I CARBÓ . 
 
 
8.24.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora IGLESIAS ORDÓÑEZ, MONTSERRAT  un ajut 
per llibres de P-3 de primària per A.A.I. de escola Folch i Torres, per import de 
79,65€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora IGLESIAS ORDÓÑEZ, 
MONTSERRAT. 
 
 
8.25.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora LOUANDA, GHEZLANE  un ajut per llibres de 
3er ESO per M.S.B. per import de 309,43€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora LOUANDA, GHEZLANE . 
 
 
8.26.- Atesa la regulació establerta pels articles 111 i 138.3 del RDL 3/2011 
del TRLCSP pel que fa als contractes menors. 
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Atesa la competència atribuïda a l’alcaldia conforme a l’establert a la 
Disposició addicional 2 apartat 1 del RDL 3/2011 pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Atesa la delegació d’aquesta atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa per les tasques d’assessoria sobre mobilitat 
internacional a LA VIBRIA INTERCULTURAL  per un import de 2.400,00 € 
IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40407/33907/22613. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a LA VIBRIA INTERCULTURAL . 
 
 
8.27.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora MORENO CHINCHILLA, MARTA  un ajut per 
llibres de 3ER ESO per T.B.M., per import de 134,73€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora MORENO CHINCHILLA, 
MARTA . 
 
 
8.28.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa per l’aportació al Fons Català de Cooperació 
corresponent al 2014 per al poble Sahrauí a la Coordinadora Catalana 
d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí integrada dins el FONS 
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CATALÀ COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT , per import de 123,00 €, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a FONS CATALÀ COOPERACIÓ 
DESENVOLUPAMENT. 
 
 
8.29.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora MARTINEZ PALACIOS, MARIA  un ajut per 
llibres i material escolar de 5é de primària per A.G.M. de l’escola Palau per al 
curs 2014-2015, per import de 263,61€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora MARTINEZ PALACIOS, MARIA 
i a l’AMPA ESCOLA PALAU.  
 
 
8.30.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora MARTINEZ PALACIOS, MARIA  un ajut per 
llibres i material escolar de P-4 per a S.G.M. de l’escola Palau per al curs 
2014-2015, per import de 124,92€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora MARTINEZ PALACIOS, MARIA 
i a l’AMPA ESCOLA PALAU. 
 
 
8.31.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
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Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora BAYONA SALGUERO, ROSA  un ajut per 
llibres de 3er ESO per A.C.B. de l’IES Ramon Casas i Carbó per al curs 2014-
2015, per import de 194,90€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora BAYONA SALGUERO, ROSA i 
a l’AMPA IES RAMON CASAS I CARBÓ  
 
8.32.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora CORTÉS FLORES, SOLEDAD  un ajut per 
llibres de 2on ESO de l’IES Ramon Casas i Carbó per al curs 2014-2015, per 
import de 310,93€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora SOLEDAD CORTÉS FLORES i 
a l’AMPA IES RAMON CASAS I CARBÓ. 
 
 
8.33.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora CORTÉS FLORES, SOLEDAD  un ajut per 
material escolar de 3er primària per J.M.C. de escola Can Cladellas, per 
import de 73,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora CORTÉS MORENO, SOLEDAD 
i a l’AMPA CEIP CAN CLADELLAS . 
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8.34.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora VALVERDE CARPIO, MONTSE  un ajut per 
llibres i material escolar per als seus fills de P-4 i 1er de primària J.I.V. i M.I.V. 
de escola Can Cladellas per al curs 2014-2015, per import de 77,25€, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora VALVERDE CARPIO, 
MONTSE. 
 
 
8.35.- Atesa la regulació establerta pels articles 111 i 138.3 del RDL 3/2011 
del TRLCSP pel que fa als contractes menors. 
 
Atesa la competència atribuïda a l’alcaldia conforme a l’establert a la 
Disposició addicional 2 apartat 1 del RDL 3/2011 pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Atesa la delegació d’aquesta atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa per la consultoria de la implantació de la ISO 
9001 a TALLER DE RECURSOS, SL  per un import de 3.630,00€ IVA inclòs, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 50502/24100/22610. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a TALLER DE RECURSOS, SL . 
 
 
8.36.- Atès que per Resolució d’Alcaldia de data 16 de setembre de 2014, 
s’acordà adjudicar a AGLOMERATS GIRONA SA, les obres de reurbanització 
de la cruïlla del Passeig de la Carrerada amb l’Avinguda Catalunya per import 
203.950,41 € més IVA 21% de 42.829,59 € 
 
 
Atès l’establert a les Bases d’Execució del Pressupost relativa a la disposició 
de despeses, procedeix l’aprovació de la despesa en fase AD. 
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Atesa la delegació d’aquesta atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
- Aprovar l’anotació comptable corresponent a la fase AD d’autorització i 
disposició de la realització de la despesa per a l’execució de les obres de de 
reurbanització de la cruïlla del Passeig de la Carrerada amb l’Avinguda 
Catalunya, per un import de 246.780,00€ IVA inclòs, a AGLOMERATS 
GIRONA SA i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30310/15500/61925. 
 
 
8.37.- Atesa la regulació establerta pels articles 111 i 138.3 del RDL 3/2011 
del TRLCSP pel que fa als contractes menors. 
 
Atesa la competència atribuïda a l’alcaldia conforme a l’establert a la 
Disposició addicional 2 apartat 1 del RDL 3/2011 pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Atesa la delegació d’aquesta atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa per la substitució, subministrament i col·locació 
d’una porta metàl·lica del gimnàs de l’Escola Palau a MÉNDEZ MOLINA, 
JORDI (PALAU SERVICE)  per un import de 3.479,96€ IVA inclòs, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 40511/32100/21200 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a MÉNDEZ MOLINA, JORDI (PALAU 
SERVICE). 
 
 
8.38.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
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PRIMER.- Atorgar a la senyora PRIOR MAÑAS, SUSANA  un ajut del 100% 
per a l’adquisició de llibres de 1er de primària per M.R.P. de l’escola Can 
Cladellas, per import de 100,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora PRIOR MAÑAS, SUSANA . 
 
 
8.39.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora GUALLAR, MATXALEN  un ajut del 75% pels 
llibres de 2on de primària de G.G.M., per import de 75,00 €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 40501/23100/48000 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora GUALLAR, MATXALEN  i a 
l’AMPA CEIP CAN CLADELLAS . 
 
 
8.40.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora CONSUEGRA NAVARRO, CRISTINA  un ajut 
del 75% per llibres i material escolar de 3er ESO per A.M.C., per import de 
131,30€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora CONSUEGRA NAVARRO, 
CRISTINA. 
 
 
8.41.- Atesa la regulació establerta pels articles 111 i 138.3 del RDL 3/2011 
del TRLCSP pel que fa als contractes menors. 
 
Atesa la competència atribuïda a l’alcaldia conforme a l’establert a la 
Disposició addicional 2 apartat 1 del RDL 3/2011 pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 
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Atesa la delegació d’aquesta atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa per les feines de neteja de grafitis a l’Institut 
Ramon Casas i Carbó a MENDEZ MOLINA, JORDI (PALAU SERVICE)  per 
un import de 2.387,33€ IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2014/40511/32100/63205. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a MENDEZ MOLINA, JORDI (PALAU 
SERVICE). 
 
 
8.42.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora PARRÓN CÁNOVAS, YOLANDA  un ajut del 
25% per llibres i material escolar per a 2on de Cicle Formatiu de Grau Mig en 
Atenció a Persones en situació de Dependència per Y.P.C. per al curs 2014, 
per import de 50,92€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora PARRÓN CÁNOVAS, 
YOLANDA . 
 
 
8.43.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora DOMENECH CABELLUD, LILIANA  un ajut de 
50% pel pagament de llibres i material escolar de 6é de primària per a P.N.D. 
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de l’escola Palau per al curs 2014/2015, per import de 106,75€, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora DOMENECH CABELLUD, 
LILIANA . 
 
 
8.44.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora DOMENECH CABELLUD, LILIANA  un ajut de 
50% per el pagament de llibres i el material escolar de 2on de primària per 
L.N.D. de l’escola Palau per al curs 2014/2015, per import de 101,19 €, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 40501/23100/48001. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora DOMENECH CABELLUD, 
LILIANA . 
 
 
8.45.- Atesa la proposta per la Regidoria de CULTURA de formalització d’un 
conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans i GEGANTERS I GRALLERS . 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 022011017995 de data 
25 de juliol de 2011 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni que es transcriu en annex. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.188,66, en concepte d’aportació al conveni, 
amb càrrec a la partida pressupostària 40400/33406/48907. 
 
TERCER.- Autoritzar a l’Alcaldessa per la seva signatura. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a GEGANTERS I GRALLERS . 
 
 
ANNEX 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAU-
SOLITÀ I PLEGAMANS I L’ASSOCIACIÓ GEGANTERS I GRALLERS DE 
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS PER L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ 
FINALISTA. 
 
 
Palau-solità i Plegamans, 24 de setembre de 2014, 
 

 
REUNITS 

 
 
D’una part, la Il·lma. Sra. Teresa Padros Casañas, alcaldessa de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans, en ús de les facultats que li atorga l’article 51.1.a  
de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya. 
L’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
I de l’altre, el Sr. Jordi Roura Hinarejos, amb el DNI núm. 37.275.192-N, major 
d’edat, veí de Palau-solità i Plegamans, amb domicili en el carrer Don Bosco, 
número 40, 1r, 4a, que actua en nom i representació de l’associació 
anomenada Geganters i Grallers de Palau-solità i  Plegamans  amb NIF 
número G61211884 i amb domicili al Camí Reial, 56, de la qual n’ostenta el 
càrrec de president. 
 
Ambdues parts, en presència de la Sra. Assumpció Rodríguez i Marín, 
secretària de la corporació, que dóna fe de la signatura d’aquest conveni. 
 

 
DECLAREN 

  
1. Que l’associació Geganters i Grallers de Palau-solità i Plegamans consta 

inscrita en el registre d’entitats municipal, disposen de número 
d’identificació fiscal (NIF) G61211884, i té la finalitat, segons s’especifica a 
l’article número 4 dels seus estatuts reguladors, entre d’altres, treballar per 
les costums, tradicions i festes populars de Catalunya. 

 
2. Que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans té la intenció d’establir un 

conveni de col·laboració amb l’Associació Geganters i Grallers de Palau-
solità i Plegamans perquè aquesta pugui assolir els objectius plantejats 
d’acord amb la seva funció estatutària. 

 
3. Que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans té la voluntat d’atorgar una 

subvenció finalista del 100% mitjançant un conveni de col·laboració amb 
Associació Geganters i Grallers de Palau-solità i Plegamans per poder 
establir una col·laboració amb el programa de Festes populars i 
tradicionals que impulsa l’àrea de Cultura i Festes. 
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4. Que Associació Geganters i Grallers de Palau-solità i Plegamans està 
interessada en signar aquest conveni i haurà de lliurar anualment a 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans el projecte d’activitats i 
pressupost de l’any en curs, la memòria i el compte de resultats de l’any 
anterior, i el llistat de persones sòcies amb l’actualització de les últimes 
quotes. 

 
5. Que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans té regulada l’activitat de 

foment per a l’organització d’activitats d’interès per a la població en les 
Normes reguladores d’atorgament de subvencions. 

 
6. Que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i l’Associació Geganters i 

Grallers de Palau-solità i Plegamans tenen com a interès mutu potenciar 
l’objecte d’aquest conveni. 

 
 
El conveni de col·laboració es regirà per les següents 
 
 

CLÀUSULES 
 
A- OBJECTE 
 
1. És objecte d’aquest conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palau-

solità i Plegamans i l’Associació Geganters i Grallers de Palau-solità i 
Plegamans, la organització dels actes i col·laboracions en les festes que 
es detallen en la clàusula B2. 

 
B- ELS DRETS I DEURES 
 
2. L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans lliurarà la quantitat de 1.188,66 

€, en concepte de conveni per la: 
 

2.1.1. La realització i d’un mínim de 5 ballades a l’any en la participació 
dels actes següents: 
2.1.a.- Festa de Sant Isidre 
2.1.b.- Mercat Medieval 
2.1.c.- Cercavila amb la Flama del Canigó 
2.1.d.- Revetlla de Sant Pere 
2.1.e.- Festa Major 
 

2.2. Col·laboració en els processos participatius de les festes de 
Reis, Carnestoltes, Sant Jordi, Sant Joan, Festa Major,  
Castanyada i Cap d’any. 

 
2.3. Matriculació a aquells cursos de formació i gestió adreçats a les 

associacions que organitzi  o patrocini l’Ajuntament. 
 
3. L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans així com aquest s’obliga a 

complir els compromisos adquirits en el conveni de col·laboració. 
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4. L’Associació Grallers i Geganters de Palau-solità i Plegamans s’obliga a 

complir les normes del present conveni de col·laboració de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans. 

 
5. L’Associació Grallers i Geganters de Palau-solità i Plegamans es 

compromet a col·laborar activament amb l’Ajuntament amb l’objectiu de 
disminuir en el possible el cost que representa per la Corporació Municipal, 
l’ús dels materials i serveis descrits en el punt 11. 

 
 
C- ASPECTES ECONÒMICS I FORMA DE PAGAMENT 
 
 
6. L’existència d’aquest conveni no priva a l’Associació Geganters i Grallers 

de Palau-solità i Plegamans de rebre altres subvencions de l’Ajuntament o 
bé d’altres administracions, d’acord amb les Bases Reguladores de 
Subvencions, sempre que és compleixin les condicions establertes en  les 
bases esmentades. 

 
7. L’Associació Geganters i Grallers de Palau-solità i Plegamans accepta el 

conveni i es compromet a destinar l’aportació econòmica que rebrà de 
l’Ajuntament, única i exclusivament al pagament de les despeses que 
comporti el funcionament natural de l’associació. 

 
 
8. L’Associació Geganters i Grallers de Palau-solità i Plegamans, en relació a 

la seva activitat, declara que es compromet a mantenir un sistema 
comptable rigorós i al dia, que permeti si calgués i  prèvia determinació de 
la Intervenció municipal, la realització d’una auditoria; i a permetre l’accés 
a aquesta informació per part de l’Ajuntament. 

 
 
9. L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans lliurarà la quantitat de 1.188,66 

€, carregats a l’aplicació pressupostària anomenada Altres transferències 
culturals  entitats locals amb codi 40400 33406 48907 de la següent 
manera: 

 
- 1r. pagament:  600,00 € el primer dia de pagament un cop signat el 

present conveni, i després de presentar una 
instància genèrica sol·licitant-lo. 

 
- 2n. pagament:  588,66 € el primer dia de pagament del mes de 

novembre, i després de presentar una instància 
genèrica sol·licitant-lo, junt amb la documentació 
requerida a la clàusula E17. 

 
10. La despesa no realitzada per part de l’Associació Geganters i Grallers de 

Palau-solità i Plegamans, havent complert tots els seus compromisos 
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exposats, podrà ingressar-se al seu número de compte el següent any 
amb un import màxim de 1.000€.   

 
 
11. En el supòsit que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans atorgués el 

permís a l’Entitat esmentada per a la utilització de material de propietat 
municipal, la utilització privativa de locals municipals o bé l’ajut del 
personal municipal, el cost d’utilització dels béns i/o dels serveis municipals 
s’haurà d’entendre com un augment de l’ajut atorgat a l’entitat, el qual serà 
computat econòmicament d’acord amb l’establert a les ordenances 
municipals o bé, si no hi consta cap valoració, d’acord amb el cost del 
servei prestat. En tot cas, aquest augment econòmic, de produir-se, no 
representarà  en principi cap minoració de la subvenció atorgada.  

 
D- DIFUSIÓ 
 
12. En tota la publicitat impresa dels actes i en la documentació, s’haurà de fer 

constar la llegenda “amb el suport de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans” i el logotip de l’Ajuntament segons el model tipogràfic aprovat 
per la Corporació. Sempre que sigui possible, en la publicitat impresa se 
seguiran els criteris marcats en la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística. 

 
 
13. L’Associació consultarà els actes previstos a l’agenda municipal, per tal 

d’intentar no fer coincidir activitats de l’entitat amb altres actes d’interès 
general que es facin al municipi. 

 
 
14. La difusió de les activitats gestionades per l’Associació Geganters i 

Grallers de Palau-solità i Plegamans quedarà recollida a l’agenda 
municipal i a qualsevol mitjà de comunicació local que es consideri adient 
segons la tipologia de l’activitat.  

 
 
15. Per tal de realitzar la difusió  referent al punt anterior, caldrà que 

l’associació comuniqui abans del dia dotze del mes anterior la informació 
necessària per la publicació. 

 
 
16. Tota la difusió paral·lela i complementària a l’agenda municipal i als mitjans 

de comunicació locals, anirà a càrrec de la pròpia associació. 
 
 
E- JUSTIFICACIÓ 
 
17. La justificació econòmica es farà anualment, de forma detallada amb les 

factures corresponents de les despeses realitzades objecte d’aquest 
conveni. Serà requisit indispensable justificar el 50% del primer pagament 
(300,00€ en factures) per poder rebre l’import corresponent al segon 
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pagament detallat a la clàusula C9, justificant-se abans del dia 12 del mes 
de novembre, juntament amb un informe tècnic així com els diferents 
requeriments del punt 4 de la declaració.  

 
 
18. Aquest conveni té caràcter retroactiu, i té vigència des de l’1 de gener fins 

a final de l’any natural. El conveni es podrà renovar automàticament 
sempre que es compleixin tots els acords reflectits en aquest document i el 
que s’especifica a les Bases Reguladores Generals de la Concessió de 
Subvencions de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Així mateix 
s’extingirà per les causes previstes legalment i, en tot cas, per la denúncia 
i/o incompliment de les clàusules anteriors. 

 
19. L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es reserva el dret de rescindir el 

conveni si l’associació no compleix els pactes establerts. 
 
 
20. L’Associació Geganters i Grallers de Palau-solità i Plegamans es reserva 

el dret de rescindir el conveni si l’Ajuntament no compleix els pactes 
establerts 

 
 
21. El conveni té caràcter administratiu, i la jurisdicció contenciosa 

administrativa és la competent per conèixer qualsevol qüestió litigiosa 
derivada del mateix. 

 
I com a senyal de conformitat i d’acceptació, estenen i signen, per duplicat 
exemplar i a un sol efecte, aquest conveni  en el lloc i data assenyalats a 
l’encapçalament. 
 
Teresa Padrós Casañas     Jordi Roura Hinarejos   
 
 
Alcaldessa  President de l’Associació 

Geganters i Grallers de Palau-
solità i Plegamans 

 
Assumpció Rodríguez i  Marín 
 
Secretària” 
 
 
8.46.- Atesa la proposta per la Regidoria de CULTURA de formalització d’un 
conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans i ASSOCIACIÓ ESCAMARLANS DE PALAU . 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 022011017995 de data 
25 de juliol de 2011 
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Per unanimitat s’acordà: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni que es transcriu en annex. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.188,66, en concepte d’aportació al conveni, 
amb càrrec a la partida pressupostària 40400/33406/48923 
 
TERCER.- Autoritzar a l’Alcaldessa per la seva signatura. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a ASSOCIACIÓ ESCAMARLANS DE 
PALAU . 
 
 
ANNEX 
 
 
“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAU-
SOLITÀ I PLEGAMANS I L’ASSOCIACIÓ ESCAMARLANS DE PALAU-
SOLITÀ I PLEGAMANS PER L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ 
FINALISTA. 
 
 
Palau-solità i Plegamans,24 de setembre de 2014, 
 

 
REUNITS 

 
D’una part, la Il·lma. Sra. Teresa Padros Casañas, alcaldessa de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans, en ús de les facultats que li atorga l’article 51.1.a  
de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya. 
L’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
I de l’altre, el Sr. Juan Miguel González Sánchez, amb el DNI núm. 
24.073.296-R, major d’edat, veí de Palau-solità i Plegamans, amb domicili en 
el carrer Folch i Torres, número 80, que actua en nom i representació de 
l’Associació anomenada Escamarlans de Palau-solità i  Plegamans  amb NIF 
número G65711715 i amb domicili al Camí Reial, 56, de la qual n’ostenta el 
càrrec de president. 
 
Ambdues parts, en presència de la Sra. Assumpció Rodríguez i Marín, 
secretària de la corporació, que dóna fe de la signatura d’aquest conveni. 
 

 
DECLAREN 

 
  
1. Que l’Associació Escamarlans de Palau-solità i Plegamans consta inscrita 

en el registre d’entitats municipal, disposen de número d’identificació fiscal 
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(NIF) G65711715, i té la finalitat, segons s’especifica a l’article número 2 
dels seus estatuts reguladors, la constitució d’un grup d’havaneres per tal 
d’interpretar aquest tipus de cançons, gaudir-ne, i potenciar-ne la difusió 
mitjançant concerts o altres mitjans 

 
2. Que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans té la intenció d’establir un 

conveni de col·laboració amb l’Associació Els Escamarlans de Palau-solità 
i Plegamans perquè aquesta pugui assolir els objectius plantejats d’acord 
amb la seva funció estatutària. 

 
3. Que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans té la voluntat d’atorgar una 

subvenció finalista del 100% mitjançant un conveni de col·laboració amb 
Associació Els Escamarlans de Palau-solità i Plegamans per poder establir 
una col·laboració amb el programa de Festes populars i tradicionals que 
impulsa l’àrea de Cultura i Festes. 

 
4. Que Associació Els Escamarlans de Palau-solità i Plegamans està 

interessada en signar aquest conveni i haurà de lliurar anualment a 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans el projecte d’activitats i 
pressupost de l’any en curs, la memòria i el compte de resultats de l’any 
anterior, i el llistat de persones sòcies amb l’actualització de les últimes 
quotes. 

 
5. Que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans té regulada l’activitat de 

foment per a l’organització d’activitats d’interès per a la població en les 
Normes reguladores d’atorgament de subvencions. 

 
6. Que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i l’Associació Els 

Escamarlans de Palau-solità i Plegamans tenen com a interès mutu 
potenciar l’objecte d’aquest conveni. 

 
 
El conveni de col·laboració es regirà per les següents 
 
 

CLÀUSULES 
 
A- OBJECTE 
 
1. És objecte d’aquest conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palau-

solità i Plegamans i l’Associació Els Escamarlans de Palau-solità i 
Plegamans, la organització dels actes i col·laboracions en les festes que 
es detallen en la clàusula B2. 

 
B- ELS DRETS I DEURES 
 
2. L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans lliurarà la quantitat de 1.188,66 

€, en concepte de conveni per la: 
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2.1.1. La realització i d’un mínim de 3 concerts a l’any en la participació 
dels actes següents: 

 
2.1.a.- Mercat Medieval 
2.1.b.- Concert d’havaneres del mes de juny 
2.1.c.- Sardinada mes de juliol de l’Associació Pessebrista a Can 

Malla 
 

2.2. Col·laboració en els processos participatius de les festes de 
Reis, Carnestoltes, Sant Jordi, Sant Joan, Festa Major,  
Castanyada i Cap d’any. 

 
2.3. Matriculació a aquells cursos de formació i gestió adreçats a les 

associacions que organitzi  o patrocini l’Ajuntament. 
 
3. L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans així com aquest s’obliga a 

complir els compromisos adquirits en el conveni de col·laboració. 
 

4. L’Associació Els Escamarlans de Palau-solità i Plegamans s’obliga a 
complir les normes del present conveni de col·laboració de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans. 

 
5. L’Associació Els Escamarlans de Palau-solità i Plegamans es compromet a 

col·laborar activament amb l’Ajuntament amb l’objectiu de disminuir en el 
possible el cost que representa per la Corporació Municipal, l’ús dels 
materials i serveis descrits en el punt 11. 

 
 
C- ASPECTES ECONÒMICS I FORMA DE PAGAMENT 
 
 
6. L’existència d’aquest conveni no priva a l’Associació Els Escamarlans de 

Palau-solità i Plegamans de rebre altres subvencions de l’Ajuntament o bé 
d’altres administracions, d’acord amb les Bases Reguladores de 
Subvencions, sempre que és compleixin les condicions establertes en  les 
bases esmentades. 

 
7. L’Associació Els Escamarlans de Palau-solità i Plegamans accepta el 

conveni i es compromet a destinar l’aportació econòmica que rebrà de 
l’Ajuntament, única i exclusivament al pagament de les despeses que 
comporti el funcionament natural de l’associació. 

 
 
8. L’Associació Els Escamarlans de Palau-solità i Plegamans, en relació a la 

seva activitat, declara que es compromet a mantenir un sistema comptable 
rigorós i al dia, que permeti si calgués i  prèvia determinació de la 
Intervenció municipal, la realització d’una auditoria; i a permetre l’accés a 
aquesta informació per part de l’Ajuntament. 
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9. L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans lliurarà la quantitat de 1.188,66 
€, carregats a l’aplicació pressupostària anomenada Altres transferències 
culturals  entitats locals amb codi 40400 33406 48923 de la següent 
manera: 

 
- 1r. pagament:  600,00 € el primer dia de pagament un cop signat el 

present conveni, i després de presentar una 
instància genèrica sol·licitant-lo. 

 
- 2n. pagament:  588,66 € el primer dia de pagament del mes de 

novembre, i després de presentar una instància 
genèrica sol·licitant-lo, junt amb la documentació 
requerida a la clàusula E17. 

 
10. La despesa no realitzada per part de l’Associació Els Escamarlans de 

Palau-solità i Plegamans, havent complert tots els seus compromisos 
exposats, podrà ingressar-se al seu número de compte el següent any 
amb un import màxim de 1.000€.   

 
 
11. En el supòsit que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans atorgués el 

permís a l’Entitat esmentada per a la utilització de material de propietat 
municipal, la utilització privativa de locals municipals o bé l’ajut del 
personal municipal, el cost d’utilització dels béns i/o dels serveis municipals 
s’haurà d’entendre com un augment de l’ajut atorgat a l’entitat, el qual serà 
computat econòmicament d’acord amb l’establert a les ordenances 
municipals o bé, si no hi consta cap valoració, d’acord amb el cost del 
servei prestat. En tot cas, aquest augment econòmic, de produir-se, no 
representarà  en principi cap minoració de la subvenció atorgada.  

 
 
D- DIFUSIÓ 
 
12. En tota la publicitat impresa dels actes i en la documentació, s’haurà de fer 

constar la llegenda “amb el suport de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans” i el logotip de l’Ajuntament segons el model tipogràfic aprovat 
per la Corporació. Sempre que sigui possible, en la publicitat impresa se 
seguiran els criteris marcats en la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística. 

 
 
13. L’associació consultarà els actes previstos a l’agenda municipal, per tal 

d’intentar no fer coincidir activitats de l’entitat amb altres actes d’interès 
general que es facin al municipi. 

 
 
14. La difusió de les activitats gestionades per l’Associació Els Escamarlans de 

Palau-solità i Plegamans quedarà recollida a l’agenda municipal i a 
qualsevol mitjà de comunicació local que es consideri adient segons la 
tipologia de l’activitat.  
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15. Per tal de realitzar la difusió  referent al punt anterior, caldrà que 

l’Associació comuniqui abans del dia dotze del mes anterior la informació 
necessària per la publicació. 

 
 
16. Tota la difusió paral·lela i complementària a l’agenda municipal i als mitjans 

de comunicació locals, anirà a càrrec de la pròpia Associació. 
 
 
 
E- JUSTIFICACIÓ 
 
17. La justificació econòmica es farà anualment, de forma detallada amb les 

factures corresponents de les despeses realitzades objecte d’aquest 
conveni. Serà requisit indispensable justificar el 50% del primer pagament 
(300,00€ en factures) per poder rebre l’import corresponent al segon 
pagament detallat a la clàusula C9, justificant-se abans del dia 12 del mes 
de setembre, juntament amb un informe tècnic així com els diferents 
requeriments del punt 4 de la declaració.  

 
 
18. Aquest conveni té caràcter retroactiu, i té vigència des de l’1 de gener fins 

a final de l’any natural. El conveni es podrà renovar automàticament 
sempre que es compleixin tots els acords reflectits en aquest document i el 
que s’especifica a les Bases Reguladores Generals de la Concessió de 
Subvencions de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Així mateix 
s’extingirà per les causes previstes legalment i, en tot cas, per la denúncia 
i/o incompliment de les clàusules anteriors. 

 
19. L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es reserva el dret de rescindir el 

conveni si l’associació no compleix els pactes establerts. 
 
 
20. L’Associació Els Escamarlans de Palau-solità i Plegamans es reserva el 

dret de rescindir el conveni si l’Ajuntament no compleix els pactes 
establerts 

 
 
21. El conveni té caràcter administratiu, i la jurisdicció contenciosa 

administrativa és la competent per conèixer qualsevol qüestió litigiosa 
derivada del mateix. 

 
 
 
I com a senyal de conformitat i d’acceptació, estenen i signen, per duplicat 
exemplar i a un sol efecte, aquest conveni  en el lloc i data assenyalats a 
l’encapçalament. 
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Teresa Padrós Casañas  Juan Miguel González Sánchez  
 
Alcaldessa President Associació Els Escamarlans de Palau-solità i Plegamans 
 
Assumpció Rodríguez i  Marín 

 
Secretària” 
 
 
8.47.- Atesa la regulació establerta pels articles 111 i 138.3 del RDL 3/2011 
del TRLCSP pel que fa als contractes menors. 
 
Atesa la competència atribuïda a l’alcaldia conforme a l’establert a la 
Disposició addicional 2 apartat 1 del RDL 3/2011 pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Atesa la delegació d’aquesta atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa pel lloguer d’un equip de so, llum i servei tècnic 
amb motiu de Fira Palau 2014 a SO I LLUM JOAN CARLES, SLU  per un 
import de 2.178,00€ IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
50501/43100/22610. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a SO I LLUM JOAN CARLES, SLU . 
 
 
8.48.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora FEREZ MOYA, MARAVILLAS  un ajut del 75% 
de la factura per llibres i material escolar per al seu fill A.N.F. de 1er de 
Batxillerat per aquest curs 2014/2015, per import de 81,90€, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 40501/23100/48000 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora FEREZ MOYA, MARAVILLAS . 
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8.49.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora FEREZ MOYA, MARAVILLAS  un ajut del 75% 
per llibres i material escolar per la seva filla J.N.F. de 2on ESO per aquest 
curs 2014/2015, per import de 97,94€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40501/23100/48000 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora FEREZ MOYA, MARAVILLAS . 
 
 
8.50.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora CAMPOS MILAN, MONICA  un ajut del 90% 
per llibres de 3er de ESO del seu fill D.H.G. per aquest curs 2014/2015, per 
import de 220,05€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora CAMPOS MILAN, MONICA i a 
l’AMPA IES RAMON CASAS I CARBÓ . 
 
 

8.51.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 

 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 



Junta de Govern Local de data. 2 d' octubre de 2014. Sessió de caràcter ordinari. 

138 
 

 
PRIMER.- Atorgar a la senyora VICIOSO, BRENDA MAXIMINA  un ajut per 
llibres de 1er de ESO per al seu fill X.R.V. per aquest curs 2014/2015, per 
import de 182,74€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora VICIOSO, BRENDA MAXIMINA . 
 
 
8.52.-  Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 

 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar al Senyor RAYA MARTÍNEZ, ALBERTO  un ajut del 50% 
de la quota de material escolar de 5é de primària de l’escola Can Cladellas, 
per import de 36,50 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40501/23100/48000 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora RAYA MARTÍNEZ, ALBERTO . 
 
 
8.53.-  Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 

 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora VICIOSO, BRENDA MAXIMINA  un ajut del 
90% per llibres de 3er ESO per la seva filla A.R.V. per aquest curs 2014/2015, 
per import de 112,11€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora VICIOSO, BRENDA MAXIMINA . 
 
 
8.54.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
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Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar al senyor RAYA MARTINEZ, ALBERTO  un ajut del 50% 
per la quota de material escolar de 3er de primària del seu fill A.R.F. per al 
curs 2014/2015, per import de 36,50€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al senyor   RAYA MARTINEZ, ALBERTO . 
 
8.55.- Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 

 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora RIVAS LOPEZ, ANNA  un ajut del 50% per la 
quota de llibres i material escolar de 4art de primària per E.C.R. de escola 
Palau per al curs 2014/2015, per import de 83,49 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora RIVAS LOPEZ, ANNA . 
 
 
8.56.-  Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 

 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora RODRÍGUEZ MECA, LAURA  un ajut del 50% 
per quota de llibres i material escolar de 6é de primària per la seva filla A.P.R. 
de l’Escola Palau, per import de 61,87€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora RODRÍGUEZ MECA, LAURA . 
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8.57.- Atesa la comunicació rebuda per part de la regidoria d’Indústria, 
Comerç i Turisme. 
 
Atesa la competència atribuïda a l’alcaldia conforme a l’establert a la 
Disposició addicional 2 apartat 1 del RDL 3/2011 pel que s’aprova el text refós 
de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Atesa la delegació d’aquesta atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
Per unanimitat, s’acordà: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa per la quota 2014 com a membre de 
l’ASSOCIACIÓ PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ METROPOLI TANA  per 
un import de 437,63 € IVA inclòs, i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
50501/43100/46702. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a ASSOCIACIÓ PACTE INDUSTRIAL DE 
LA REGIÓ METROPOLITANA. 
 

8.58.-  Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 

 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora RODRÍGUEZ MECA, LAURA  un ajut del 50% 
per la quota de llibres i material escolar per la seva filla L.P.R. de 3er de 
primària de escola palau per el curs 2014/2015, per import de 132,21€, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora RODRÍGUEZ MECA, LAURA . 
 
 
8.59.-  Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 

 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
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Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora SÁNCHEZ VELA, MERCEDES  un ajut del 
50% per llibres de 4art de ESO per al seu fill B.G.S. de l’IES Ramon Casas, 
per import de 56,71€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora SÁNCHEZ VELA, MERCEDES i 
a l’AMPA IES RAMÓN CASAS I CARBÓ . 
 
 
8.60.-  Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 

 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora FEREZ MOYA, MARAVILLAS  un ajut del 75% 
per als llibres dels seus fills de 1er de batxillerat A.N.F. i 2on ESO J.N.F., per 
import de 21,57€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora FEREZ MOYA, MARAVILLAS . 
 
 
8.61.- Atesa la regulació establerta pels articles 111 i 138.3 del RDL 3/2011 
del TRLCSP pel que fa als contractes menors. 

 
Atesa la competència atribuïda a l’alcaldia conforme a l’establert a la 
Disposició addicional 2 apartat 1 del RDL 3/2011 pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Atesa la delegació d’aquesta atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa per la compra de 3000 bosses per a la 
promoció de l’activitat física i l’esport dins de Fira Palau 2014 a FUN SPORTS 
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DIAGONAL, SL  per un import de 3.611,85 € IVA inclòs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 40404/34100/22609. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a FUN SPORTS DIAGONAL, SL . 
 
 
8.62.- Atesa la regulació establerta pels articles 111 i 138.3 del RDL 3/2011 
del TRLCSP pel que fa als contractes menors. 

 
Atesa la competència atribuïda a l’alcaldia conforme a l’establert a la 
Disposició addicional 2 apartat 1 del RDL 3/2011 pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Atesa la delegació d’aquesta atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa pel lloguer de grades per a 1500 localitats pel 
XIV Trial Indoor dins de Fira Palau 2014 a PERFILES DEL VALLÉS, SA  per 
un import de 4.840,00 € IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40404/34100/22609. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a PERFILES DEL VALLÉS, SA . 
 
 
8.63.-  Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 

 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar al senyor FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, IVAN  un ajut del 50% 
per llibres i material escolar per la seva filla I.F.L. de P-3 de la escola Folch i 
Torres per al curs 2014/2015, per import de 72,10€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 40501/23100/48000. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al senyor FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, IVAN .  
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8.64.-  Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 

 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora MOLINA TORRENTS, AUREA  un ajut del 
50% per llibres i material escolar de les seves filles de 2on i 5é de primària N. i 
E.F.M. de l’escola Palau per aquest curs 2014/2015, per import de 251,79€, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40501/23100/48001. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora MOLINA TORRENTS, AUREA . 
 
 
8.65.-  Atesa la proposta per la Regidoria d’Indústria, Comerç i Turisme, de 
formalització d’un conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans i l’ASSOCIACIÓ ILLA COMERCIAL PALAU . 

 
L’aprovació d’aquest conveni correspon a la Junta de Govern Local, per 
delegació de la senyora alcaldessa, segons Decret de 20 de juny de 2007, i 
en virtut de l’article 53.1 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. 
 
Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en 
data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 022011017995 de data 
25 de juliol de 2011 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni que es transcriu en annex. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 18.000,00 €, en concepte d’aportació al 
conveni, amb càrrec a la partida pressupostària 50501/43100/48904. 
 
TERCER.- Autoritzar a l’Alcaldessa per la seva signatura. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l’ASSOCIACIÓ ILLA COMERCIAL PALAU . 
 
ANNEX 
 



Junta de Govern Local de data. 2 d' octubre de 2014. Sessió de caràcter ordinari. 

144 
 

CONVENI  2014 DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D E 
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS I L’ASSOCIACIÓ ILLA COMERC IAL 
PALAU 
 
REUNITS 
 
D’una banda, la senyora Teresa Padrós i Casañas , Alcaldessa de Palau-
solità i Plegamans, amb seu corporativa a la plaça de la Vila núm. 1 de la 
mateixa ciutat, i NIF: 39030524-F 
 
I de l’altra, la Sra. Juani Baeza Ledesma, amb NIF: 43514600-A, Presidenta 
de l'Associació Illa Comercial Palau,  amb seu al carrer Dom Bosc núm.. 20, i 
NIF: G63680052 
 
Es reconeixen mútuament, en la representació amb que actuen, capacitat 
legal suficient per a aquest acte, i 
 
MANIFESTEN 
 
Que un dels objectius de la Regidoria de Comerç i Turisme d’aquest 
Ajuntament és la dinamització i promoció del comerç del municipi i  que un 
dels objectius de l’Associació Illa Comercial Palau és el de promoure 
actuacions que fomentin el comerç. 
 
Que  la Regidoria de Comerç i Turisme i l’Associació Illa Comercial Palau, 
conscient d’arribar a acords de col·laboració i cooperació per promoure 
actuacions de promoció i dinamització del comerç urbà , formalitzen aquest 
conveni que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Segons el marc legal vigent pel qual es regeixen les subvencions i convenis i 
segons les bases reguladores generals de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es proposa acordar: 
 
PRIMER 
 
Aprovar conveni, que té una vigència fins al 31 de desembre del 2014, de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i l’Associació Illa 
comercial Palau, presentat a les parts signants i que conté el següent 
programa d’activitats per aquest any 2014: 
 

1. Serveis de dinamitzadora 
2. Atraccions (Santa Llúcia, Pati Lúdic)  
3. Personatges amb animació 
4. Propaganda (pòsters, roll-up i dissenys) 
5. Tallers 
6. Publicitat a revistes per cada campanya 
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SEGON 
Totes les actuacions portades a terme per l’Associació Illa comercial Palau 
tenen  com a objectius: 
 

� Consolidar el col·lectiu de comerciants i millorar el servei en el comerç.    
� Promocionar el comerç local 

 
TERCER 
 
El pressupost de les actuacions programades per a l’any 2014 són de: divuit 
vuit mil euros (18.000,00 euros)  que es desglossen de la següent manera: 
 

• Serveis dinamitzadora                                                9.500,00 euros 
• Atraccions ( Santa Llúcia, Pati Lúdic)                       4.000,00euros 
• Personatges amb animació                                         1.200,00euros      
• Propaganda(pòsters, roll-up i dissenys)                        500,00euros   
• Tallers                                                                         1.200,00 euros  
• Publicitat a revistes per cada campanya                     1.600,00 euros 

 
 
QUART 
 
L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans  es compromet al finançament  de 
l’Associació Illa comercial Palau  de fins a divuit mil euros  (18.000,00 euros) 
per la realització de les seves activitats, i s’abo narà un 50% (9.000,00 
euros ) a la signatura del present conveni, i prèvi a sol·licitud del mateix 
per instància normal. 
 
CINQUÈ 
 
L’Associació Illa Comercial Palau haurà de presenta r la documentació: 
memòria d’activitats proposada acompanyat, si s’escau, programa, projecte o 
descripció detallada que permeti comprendre l’abast, la intenció i la 
importància de la proposta, igualment s’ha de presentat el pressupost global 
de les activitats  abans del 30 de novembre de 2014.  Passada aquesta data, 
s’entendrà que l’Associació Illa Comercial Palau renúncia voluntàriament a la 
part no liquidada fins a la data de l’esmentat ajut. 
 
L’altre 50% es satisfarà en el moment que es justifiqui el 50% de la primera 
aportació econòmica amb les corresponents factures i previ informe tècnic. 
  
SISÉ 
 
La data límit de presentació de la documentació justificativa addicional 
(memòria d’activitats  2014, inclosa la memòria econòmica definitiva ) serà el 
10 de gener de 2015. 
 
La no presentació d’aquesta documentació implicarà la renúncia a la 
subvenció per part de    l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i es tindrà en 
compte pel proper conveni 2015. 
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Finalment l’Associació Illa Comercial Palau  es compromet al finançament 
de la resta del projecte. 
 
SETÈ 
 
La presentació d’aquests justificants es podrà presentar al llarg de la vigència 
del present conveni, sense sobrepassar en cap cas el 31 de gener de 2015, 
data límit per a la presentació de les accions incloses en el present conveni 
2014.  
 
En aquestes condicions queda formalitzat aquest conveni que, aprovat pels 
compareixents, i una vegada llegit, signen per duplicat al lloc i en la data 
indicats. 
 
Per l'Ajuntament de Palau-solità  Per l’Associació Illa Comercial  
de Palau-solità i Plegamans  de Palau-solità i Plegamans 
 
Ajuntament Palau-solità i Plegamans, 29 de setembre de 2014” 
 
 
8.66.-  Atesa la delegació de l’atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 

 
Vist l’informe favorable emès per Serveis Socials. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Atorgar a la senyora ALONSO SERRANO, MONICA  un ajut del 
50% per llibres de 3er de ESO per al seu fill E.G.A. de l’IES Ramon Casas i 
Carbó, per import de 122,66€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
40501/23100/48000 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la senyora ALONSO SERRANO, MONICA i 
a l’AMPA IES RAMON CASAS I CARBÓ. 
 
 
8.67.-  Atesa la regulació establerta pels articles 111 i 138.3 del RDL 3/2011 
del TRLCSP pel que fa als contractes menors. 

 
Atesa la competència atribuïda a l’alcaldia conforme a l’establert a la 
Disposició addicional 2 apartat 1 del RDL 3/2011 pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 
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Atesa la delegació d’aquesta atribució efectuada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local en data 23 de juny de 2011 i publicada en el BOP núm. 
022011017995 de data 25 de juliol de 2011. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa per a la instal·lació de paret divisòria a la sala 
d’exposicions de la masia de Can Cortès a FUSTERIA SANTI, SL  per un 
import de 2.481,81€ IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40400/93360/62300. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a FUSTERIA SANTI, SL . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar es tanca la sessió, essent les 19:43 hores, 
de la qual cosa s'aixeca la present acta de què com a Secretària, certifico. 
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ANNEX 1 
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ANNEX 2 
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