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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA   DE GOVERN     LOCAL 
EL DIA 4 DE JUNY DE 2014. 
 
Vallirana, 4 de juny de 2014 , al Saló de Reunions de l'Alcaldia, es reuneix la Junta de Govern 
Local per a celebrar sessió ordinària, sota la Presidència de la  Sra. Eva-Maria Martinez Morales, 
Alcaldessa i amb l'assistència dels següents senyors/senyores,  prèviament convocats. 
 
Del Grup Municipal: 
 
Sra. Ruth Moreno Salazar. 
Sr. Antonio Garcia Garcia 
Sr. Jordi Milà Egea 
Sra. Elisabeth Romero Salguero 
Sr. Jordi Urrea Clos 
 
Assessors: 
 
Sr. Oscar Suñé Marin 
Sr. Juan-Manuel Arrabal Galisteo 
 
Justifica la seva assistència  la Sra. Raquel Garcia Torrado, per motius personals  
 
Assistits  pel Sr. Pablo Fernández Fernández, Secretari de la Corporació 
Assistits per la Sra. Montserrat Jorba Muñoz, Interventora Municipal 
 
Oberta la sessió per la Presidència i un cop comprovada l'existència del quorum que cal per a 
que pugui ser iniciada la sessió a les 19,00 hores es passa a tractar els assumptes inclosos en 
l'Ordre del Dia. 
 

Nº 1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
 

Nº 2.- INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA. 
 
 
-S'informa per l'Alcaldia dels fets ocorreguts durant aquesta setmana. 
 
 

Nº 3.- ASSUMPTES SECRETARIA. 
 
 
 

Nº 4.- SERVEIS TÈCNICS: PERMISOS D’OBRES, ACTIVITATS I ALTRES 
 
Vistes les sol·licituds de permisos d'OBRES MENORS presentades a aquest Ajuntament. 
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Atès el que disposa l'article 41.9è del Reglament d'Organització i Funcionament i Regim Jurídic 
de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre i l'Ordenança 
Fiscal de taxa per expedició de llicència i demés disposicions legals aplicables. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d'OBRES MENORS a les següents persones: 
 
Finca i Obres                                                            Nom i cognom. 
 
Relació llicències d’obres menors  
Relació llicències d’obres menors Companyies de Serveis 
 
 
SEGON.-  Aprovar les liquidacions següents: 
  
Impost             Taxa             Impost      Taxa          Taxa        Dipòsit      Diposit       Placa.            
             Llicencia      Legalit.    Legalit.      Inspec.     Garant.     Runes 
 
169,47               130,00            130,00     130,00       0,00              0,00        0,00            0,00 
 
TERCER.- Comunicar el termini de pagament als interessats. 
        
QUART.- Comunicar l'acord anterior als interessats  i a Tresoreria. 
 

 

DEVOLUCIÓ DIPOSITS 

 
PRIMER.-  Retornar el  d ipòs it  de garant ies urbaníst iques, per obres a C/ 

SANT MATEU,   27-29, corresponent a l ’expedient núm. 07/112, i  
per un import  de 25.200,00 €.  

 
SEGON.-  Retornar el  d ipòs it  de terres i  runes per obres a C/  SANT MATEU,   

27-29, i  per un import  de 7.680,78 €.  

 
 
PRIMER.-  Retornar el  d ipòs it  de garant ies urbaníst iques  per obres a C/ 

SANT MATEU,      C/ JOAN CAPRI,  corresponent a l ’expedient 
núm. 80/097, i  per un import  de 7.552,00 €.  

 
 
PRIMER.-  Retornar el  d ipòs it  de garant ies urbaníst iques, per obres a C/ 

SANT MATEU,   27-29 C/ JOAN CAPRI,  corresponent a 
l ’expedient núm. 80/098, i  per  un import  de 3.520,00 €.  
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PRIMER.-  Retornar el  d ipòs it  de garant ies urbaníst iques per obres a C/ 
SANT MATEU,   27-29, corresponent a l ’expedient núm. 80/099, i  
per un import  de 600,00 €.  

 
 

AUTORITZACIÓ INSTAL.LACIO CASETA DE PIROTECNIA 

 
Atès que s’ha sol·licitat en data 17 de gener de 2014 la instal·lació de CASETA DE 
PIROTECNIA al carrer Sant Lluís cantonada carrer Major.  
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat,  
 
PRIMER:  Aprovar la instal·lació de CASETA DE PIROTECNIA al carrer Sant Lluís 

cantonada carrer Major des del dia 13 de juny al 24 de juny 2014 i  
liquidar les quantitats que es relacionen a continuació en concepte de 
taxa per ocupació dels terrenys d’ús públic:  

 
 CASETA DE PIROTÈCNIA:   6 ml. x 5,61 € (ml. i dia) x 12 dies = 

403,92 € 
 
SEGON:   Abans d’instal·lar-se haurà de presentar la documentació reglamentaria 

als Serveis Tècnics junt amb l’assegurança de responsabilitat civil.  
 
 
Atès que s’ha sol·licitat en data 10 de febrer  de 2014 la instal·lació de CASETA DE 
PIROTECNIA a l’Espai Cívic La Barquera al carrer de l’Església.  
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat,  
 
PRIMER:  Aprovar la instal·lació de CASETA DE PIROTECNIA  a l’Espai Cívic La 

Barquera al carrer de l’Esg lésia del dia 11 de juny al 24 de juny 2014 i  
liquidar les quantitats que es relacionen a continuació en concepte de 
taxa per ocupació dels terrenys d’ús públic:  

 
 CASETA DE PIROTÈCNIA:   3 ml. x 5,61 € (ml. i dia) x 14 dies = 

235,62 € 
 
SEGON:   Abans d’instal·lar-se haurà de presentar la documentació reglamentaria 

als Serveis Tècnics junt amb l’assegurança de responsabilitat civil.  
 
 
Atès que s’ha sol·licitat en data 17 de febrer  de 2014 la instal·lació de CASETA DE 
PIROTECNIA a Les Casetes Julia P.K. 1.233,5 de la CN-340, a l’espai “Las Acacias”, 
Av. del Baix Llobregat, s/n. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat,  
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PRIMER:  Aprovar la instal·lació de CASETA DE PIROTECNIA a Les Casetes 
Julia P.K. 1.233,5 de la CN-340, a l’espai “Las Acacias”, Av. del Baix 
Llobregat, s/n. del dia 11 de juny al 24 de juny 2014 i  liquidar les 
quantitats que es relacionen a continuació en concepte de taxa per 
ocupació dels terrenys d’ús públic: 

 
 CASETA DE PIROTÈCNIA:   3 ml. x 5,61 € (ml. i dia) x 14 dies = 

235,62 € 
 
SEGON:   Abans d’instal·lar-se haurà de presentar la documentació reglamentaria 

als Serveis Tècnics junt amb l’assegurança de responsabilitat civil.  

 
 
 
Nº 5.- ASSUMPTES D’INTERVENCIÓ-TRESORERIA 
 
5.1. APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 

 
-Vista la relació de  FACTURES  0/2014/76   presentades a aquest Ajuntament. 
 
Ateses les disposicions legals aplicables. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de FACTURES a dalt esmentada, per un import total de  76.460,67 
euros. 
 
SEGON.- Donar trasllat del present acord als interessats i a Tresoreria. 
 
5.2. ACORD D’APROVACIÓ DE LES QUOTES DE US DE BUC D’ASSAIG DEL CASAL DE JOVES. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès que des del Casal de Joves es gestiona l’ús del buc d’assaig, indicant a tal efecte la relació nominal 
de les persones que s’han beneficiat del servei així com la quota que els correspondria de sufragar, 
d’acord amb l’informe que obra a l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès allò que disposa Atès que l’Article 66.1 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, en relació a les competències municipals i 
locals apunta que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències 
en concordança amb allò disposat a la Llei 7/1985, de 20 d’abril de Bases de Règim Local. 
 
Vist el que disposa l’Ordenança General Reguladora dels Preu Públic vigent en aquest moment que en el 
seu annex, indica les quotes que s’ha de sufraga.  
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
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PRIMER. Aprovar les quotes a sufragar per al concepte de l’ús del buc d’assaig, corresponents al mes 
d’abril de 2014, autoritzant-ne l’emissió d’un rebut a nom d’ Artur Barbeta Llop , amb un import total de 40 
€, d’acord amb la relació que s’adjunta al present acord. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al departament de Juventut per a la seva comunicació i notificació als 
usuaris afectats, al departament de Gestió Tributària, a la Intervenció i a la Tresoreria Municipals.  
 
 
5.3. ACORD D’APROVACIÓ DE LES QUOTES DE US DE BUC D’ASSAIG DEL CASAL DE JOVES. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès que des del Casal de Joves es gestiona l’ús del buc d’assaig, indicant a tal efecte la relació nominal 
de les persones que s’han beneficiat del servei així com la quota que els correspondria de sufragar, 
d’acord amb l’informe que obra a l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès allò que disposa Atès que l’Article 66.1 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, en relació a les competències municipals i 
locals apunta que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències 
en concordança amb allò disposat a la Llei 7/1985, de 20 d’abril de Bases de Règim Local. 
 
Vist el que disposa l’Ordenança General Reguladora dels Preu Públic vigent en aquest moment que en el 
seu annex, indica les quotes que s’ha de sufraga.  
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
PRIMER. Aprovar les quotes a sufragar per al concepte de l’ús del buc d’assaig, corresponents al mes 
d’abril de 2014, autoritzant-ne l’emissió d’un rebut a nom de Miquel Petronio , amb un import total de 60 €, 
d’acord amb la relació que s’adjunta al present acord. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al departament de Juventut per a la seva comunicació i notificació als 
usuaris afectats, al departament de Gestió Tributària, a la Intervenció i a la Tresoreria Municipals.  
 

5.4. ACORD D’APROVACIÓ DE LA FACTURACIÓ DERIVADA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB OFIRAEE 
 

Fets 

1. L’Ajuntament de Vallirana es troba adherit al conveni marc subscrit, per l’Agència de Residus 
de Catalunya i OFIRAEE, per a la gestió de la recollida dels residus d’aparells elèctrics i 
electrònics. 

2. Aquest conveni estableix el càlcul del cost que abonaran els SIG de RAEE als ens locals. 
L’article 5è d’aquest conveni, apartat tercer, s’estableix el següent: 

“5.3. Les entitats locals seran compensades econòmicament per aquesta recollida, transport i 

selecció dels RAEE, en concepte de cost econòmic d’aquestes operacions, tenint en compte 

per a la seva quantificació el que estableix a l’Annex III del present Conveni marc. 
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3. Atès que el servei de Medi Ambient és el servei gestor encarregat de l’impuls, tramitació i 
seguiment de l’expedient administratiu corresponent, així com de l’aplicació i 
desenvolupament del conveni. 

4. Derivada de la recollida de piles de l’any 2013 s’ha generat la factura 2014/129 en concepte 
de Compensació recollida de piles. 

 
Fonaments de dret  

1. Els articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local, i el 
53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableixen l’atribució que ostenta l’alcaldessa en aquesta 
matèria.  

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 

Primer: Aprovar la facturació derivada del conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus 

de Catalunya i OfiRAEE, al que està adherit l’Ajuntament de Vallirana, segons el següent detall: 

 2014/129: compensació recollida de piles any 2013, per import de 538,98 €  
Segon: Notificar el present acord als Departaments d’Intervenció i Tresoreria municipals i al 

Departament de Serveis Territorials. 

5.5. ACORD D’APROVACIÓ DE LA FACTURACIÓ DERIVADA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB ECOEMBES 
 

Fets 

1.- En data 26 de setembre de 2013, l’Ajuntament de Vallirana va adherir-se al conveni 

subscrit, per l’Agència de Residus de Catalunya i ECOEMBES, per a la gestió de la recollida 

dels envasos i residus d’envasos. 

 

2.- L’article 7è d’aquest conveni, apartat quart, s’estableix el següent compromís per part de 

l’Ajuntament de Vallirana: 

“7.4. Presentar les factures corresponents, en aplicació de l’annex II, en la forma i amb la 

documentació justificativa indicada a l’Annex III;” 

3.- Atès que el servei de Medi Ambient és el servei gestor encarregat de l’impuls, tramitació i 

seguiment de l’expedient administratiu corresponent, així com de l’aplicació i 

desenvolupament del conveni. 

4,. Derivada de la recollida selectiva de l’any 2013 s’han generat les factures 2014/127 i 

2014/128, corresponent als Plusos Anuals, variables i fixes respectivament. 

 
Fonaments de dret  
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1.- Els articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local, i el 

53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableixen l’atribució que ostenta l’alcaldessa en aquesta 

matèria.  

Primer: Aprovar la facturació derivada del conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus 

de Catalunya i Ecoembalajes España S.A., al que està adherit l’Ajuntament de Vallirana, segons 

el següent detall: 

 2014/127: plus anual variable recollida selectiva 2013, per un import de 2.935,02 €  

 2014/128: plus anual fix recollida selectiva 2013, per un import de 6.144,58 € 
 

Segon: Notificar el present acord als Departaments d’Intervenció i Tresoreria municipals i al 

Departament de Serveis Territorials. 

 
5.6. ACORD DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA PROVISIONAL A L’EMPRESA LIMASA 
MEDITERRANEA S.A. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la sol·licitud presentada per la senyora María Isabel de la Fuente García, en nom i 
representació de l’empresa LIMASA MEDITERRANEA SA, de data 22 de maig de 2014, per la 
qual sol·licita l’aval ingressat en concepte de garantia provisional corresponent al contracte del 
servei de neteja d’edificis i locals municipals de l’Ajuntament de Vallirana. 
 
Vist l’informe tècnic de data 26 de maig de 2014, emès per l’àrea de medi ambient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist el que determina l’article 102.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic el qual estableix que  la 
garantia no es retorna o cancel·la fins que no s’hagi produït el venciment del termini de garantia i 
complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Procedir a la devolució de la fiança ingressada per la societat  LIMASA 
MEDITERRANEA SA, amb CIF A-28898930, en concepte de garantia provisional del Servei de 
Neteja d’Edificis Municipals per un import de nou mil euros (9.000,00 €), dipositats en data de 22 
de febrer de 2008. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a Tresoreria Municipal. 
 
Tercer.- Comunicar a l’interessat que per rebre la devolució de l’esmentada garantia haurà de 
comunicar a la Tresoreria Municipal el número de compte bancari o comparèixer a la Tresoreria 
Municipal, amb l’autorització i els poders de l’empresa avalada. 
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5.7. ACORD D’APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS CORRESPONENTS ALS LLOGUERS 

DE PÀRQUINGS INCLOSOS EN ELS BÉNS PATRIMONIALS DE TITULARITAT MUNICIPAL. 

ANTECEDENTS 

L’Ajuntament de Vallirana és titular d’una sèrie de béns immobles qualificats dins l’inventari 

municipal com a béns patrimonials consistents i utilitzats com a aparcaments. 

És voluntat d’aquesta Corporació continuar oferint aquest servei als vallinarencs i vallinarenques, 

és per aquest motiu, que mitjançant els corresponents contractes s’ofereixen en règim de lloguer 

la ocupació d’aquest béns patrimonials. 

FONAMENTS DE DRET 

- Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Bases de Règim Local així com el Decret 2/2003, de 28 
d’abril, pel que s’aprova la Llei de Règim Municipal de Catalunya. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

- Normativa privada d’aplicació: Codi Civil així com la Llei 29/1994, de 24 de novembre, 
d’Arrendaments Urbans. 

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 

PRIMER: Aprovar la relació de liquidacions de lloguers en concepte de pàrquings inclosos en els 

béns patrimonials de titularitat municipal d’acord amb la relació que obra a l’expedient, amb els 

següents totals, així com els documents justificatius (factures) que figuren de forma annexa al 

present acord: 

Descripció Període Rebuts Import 

Pàrking Casetes 

Muntané 

MAIG/2014 13 613,60€ 

Pàrking Sobirania MAIG/2014 19 1.029,53€ 

Can Julia MAIG/2014 3 410,86€ 

 

SEGON: Disposar que el pagament d’aquestes liquidacions s’efectuarà mitjançant domiciliació 

bancària,  i pel que respecta a la normativa aplicable en termes de pagaments s’estarà al que 

disposen els diferents contractes així com amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, 

d’Arrendaments Urbans i resta de normativa civil. 

TERCER: Notificar el present acord així com els documents justificatius dels rebuts (factures 

emeses) als interessats, a la Intervenció i Tresoreria Municipal així com al departament de Gestió 

Tributària, com a ens gestor de l’ ingrés. 
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5.8. ACORD D’APROVACIÓ DE DEVOLUCIÓ DE LA QUOTA D’INSCRIPCIÓ AL CURS DE 
PERFECCIONAMENT DE SEVILLANES  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Ates l’informe de la Regidoria de Joventut, justificatiu de la devolució de la quota d’inscripció al 
Curs de Perfeccionament de Sevillanes organitzat per la Regidoria de Joventut del 6 de febrer al 
10 d’abril de 2014. 
 
Ates que les alumnes inscrites que han sol·licitat la devolució han presentat documentació 
justificativa,  d’inscripció en la esmentada activitat. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès allò que disposa Atès que l’Article 66.1 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, en relació a les 
competències municipals i locals apunta que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en 
l'àmbit de les seves competències en concordança amb allò disposat a la Llei 7/1985, de 20 
d’abril de Bases de Règim Local. 
 
Vist el que disposa l’Ordenança General Reguladora dels Preus Públics, que en el Annex I que 
fa referència a els Curs que es programen des de la Regidoria de Joventut. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
PRIMER. Aprovar la devolució de la quota d’inscripció al Curs de Perfeccionament de Sevillanes 
organitzat per la Regidoria de Joventut del 6 de febrer al 10 d’abril de 2014, per l’import de 25€ 
per l’alumna que va realitzar la inscripció al Curs de Perfeccionament de Sevillanes el 
07/01/2014. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Regidoria de Joventut, als interessats, a la Intervenció i a la 
Tresoreria Municipals, al departament de Gestió Tributària. 
 
5.9. ACORD D’APROVACIÓ DE DEVOLUCIÓ DE LA QUOTA D’INSCRIPCIÓ AL CURS DE 
PERFECCIONAMENT DE SEVILLANES  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Ates l’informe de la Regidoria de Joventut, justificatiu de la devolució de la quota d’inscripció al 
Curs de Perfeccionament de Sevillanes organitzat per la Regidoria de Joventut del 6 de febrer al 
10 d’abril de 2014. 
 
Ates que les alumnes inscrites que han sol·licitat la devolució han presentat documentació 
justificativa,  d’inscripció en la esmentada activitat. 
 
FONAMENTS DE DRET 
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Atès allò que disposa Atès que l’Article 66.1 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, en relació a les 
competències municipals i locals apunta que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en 
l'àmbit de les seves competències en concordança amb allò disposat a la Llei 7/1985, de 20 
d’abril de Bases de Règim Local. 
 
Vist el que disposa l’Ordenança General Reguladora dels Preus Públics, que en el Annex I que 
fa referència a els Curs que es programen des de la Regidoria de Joventut. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
PRIMER. Aprovar la devolució de la quota d’inscripció al Curs de Perfeccionament de Sevillanes 
organitzat per la Regidoria de Joventut del 6 de febrer al 10 d’abril de 2014, per l’import de 25€ 
per l’alumna que va realitzar la inscripció al Curs de Perfeccionament de Sevillanes el 
09/01/2014. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Regidoria de Joventut, als interessats, a la Intervenció i a la 
Tresoreria Municipals, al departament de Gestió Tributària,  
 
 
5.10. ACORD D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ R3/2014 DE  L’IMPOST SOBRE L’ 
INCREMENT  DEL VALOR DELS TERRENYS. 
 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Ates les declaracions presentades, informació Notarial, comunicacions del Registre de la Propietat o 
altres dades referents a transmissions recavades des de Gestió Tributaria, que suporten la relació 
de liquidacions de l’Impost sobre l’ Increment del Valor dels Terrenys (IIVT) R-4 exercici 2014, que 
s’adjunta. 
  
 
ANTECEDENTS DE DRET 
 
 
Atès el Reial Decret 2/04 de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes 
Locals, subsecció 6ª dels art.104 al art.114. Atesos la Llei 58/2003 de 17 de desembre General 
Tributaria i el RD 939/2055 RGR. 
 
Atès allò que disposa Atès que l’Article 66.1 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, en relació a les 
competències municipals i locals apunta que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en 
l'àmbit de les seves competències en concordança amb allò disposat a la Llei 7/1985, de 20 d’abril 
de Bases de Règim Local. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
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PRIMER: aprovar la relació R4/2014 de liquidacions referents l’Impost sobre l’Increment del Valor 
dels Terrenys, pel següent: 
 
Número liquidacions: 45            Import: 140.241,43€ 
 
(Les liquidació en quota 0, corresponen a transmissions de menys d’un any) 
 
SEGON. Notificar el present acord a la Intervenció, a la Tresoreria i a Gestió Tributaria. 
 
 
 
5.11. ACORD D’APROVACIÓ DE DEVOLUCIÓ DE LES QUOTES EMESES PER AQUEST 
AJUNTAMENT ALS ALUMNES PARTICIPANTS AL PROJECTE COOPERATIVES A 
VALLIRANA, SEGONS ESTABLEIX L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN DE 7 D’AGOST DE 
21013   
 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Ates l’informe emes per La Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme Joventut, 
justificatiu de la devolució de la quota d’inscripció al Projecte Cooperatives a Vallirana el 7 
d’agost de 2013. 
 
Ates que les alumnes inscrites que han sol·licitat la devolució fins el dia d’avui, i han presentat 
documentació justificativa. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès allò que disposa Atès que l’Article 66.1 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, en relació a les 
competències municipals i locals apunta que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en 
l'àmbit de les seves competències en concordança amb allò disposat a la Llei 7/1985, de 20 
d’abril de Bases de Règim Local. 
 
Atesos ells articles 41 a 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
 
Ates l’article 66.1 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, en relació a les competències municipals i 
locals 
 
Vist el que disposa l’Ordenança General Reguladora dels Preus Públics, que en el Annex I que 
fa referència a els Curs que es programen des de la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç 
i Turisme Juventut. 
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
PRIMER. Aprovar la devolució als alumnes que ho han sol·licitat la quota cobrada als alumnes 
del Projecte Cooperatives a Vallirana, segons el següent quadre:  
 

Número 
Rebut 

Descripció Import  Nom Client NIF/NIE Compte de càrrec 

SET13 1r. REBUT FORM. 
COOP 

66,00 Eur   2013.6105.91.0200188090 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme 
Joventut, als interessats, a la Intervenció i a la Tresoreria Municipals, al departament de Gestió 
Tributària,  
 
 
5.12. ACORD D’APROVACIÓ DE LES QUOTES LIQUIDADES, PER LA TAXA 
D’APROFITAMENT ESPECIAL D’ESTANCES MUNICIPAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ 
CIVIL DE CASAMENTS A L’AJUNTAMENT. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès que des Gestió tributaria s’han gestionat les liquidacions per auto liquidació assistida, dels 
interessats que es relacionen, que han sol·licitat els us de les estances Municipals segons la 
quota que indica la Ordenança Reguladora que s’esmentarà.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès allò que disposa Atès que l’Article 66.1 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, en relació a les 
competències municipals i locals apunta que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en 
l'àmbit de les seves competències en concordança amb allò disposat a la Llei 7/1985, de 20 
d’abril de Bases de Règim Local. 
 
Vist el que disposa l’Ordenança Fiscal número 38 de la Taxa d’Aprofitament Especial d’Estances 
Municipal amb Motiu de la Celebració Civil de Casaments a l’Ajuntament. 

 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
PRIMER. Aprovar les quotes d’acord amb la relació que s’adjunta al present acord, per els 
següent import: 
 
Numero de liquidació: 10      Import: 840€ 
 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al departament de Gestió Tributaria, a la Intervenció i a la 
Tresoreria Municipals.  
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Nº 6.- SERVEIS SOCIALS: AJUTS SOCIALS 
 

Vistos els ajuts socials sol·licitats a aquest Ajuntament. 
 
Ateses les disposicions legals aplicables. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat. 
 
PRIMER.- Concedir els ajuts socials a les persones que es diran, pels imports i conceptes que 
també es diran: 
 
CONCEPTE                                   IMPORT 
 
-Relació ajuts socials                   447,66 euros 
 
SEGON.- Donar trasllat del present acord als interessats i a Tresoreria 
 

 
Nº 7. – ASSUMPTES DE PERSONAL 
 
7.1. SOL.LICITUD PRÈSTEC 
 
Vistes les sol.licituds de prestecs, presentades pel personal de l’Ajuntament i segons el  que 
estableix el Conveni dels Treballadors  
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat. 

PRIMER.- Concedir els prèstecs i altres conceptes sol.licitats,  a les persones relaciones a 
continuació: 
 

NOM I COGNOM   CONCEPTE                 IMPORT 

    

Personal funcionari                                      préstec                                         1.200,00 euros 

 
SEGON.- Donar trasllat del present acord als interessats i a Tresoreria. 
 
 

Nº 8.- ASSUMPTES DIVERSOS 
 
8.1. CONCESSIÓ A L'EMPRESA URBASER SA 
 
FETS 
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L'Ajuntament de Vallirana, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, 
ha elaborat la convocatòria de subvenció "Foment de l'ocupació i l'activitat econòmica a Vallirana 
per a l'any 2014", adreçada a entitats sense ànim de lucre locals i autònoms i empreses en 
general que contractin a persones desocupades de Vallirana per a l'any 2014.  
 
Segons la base 4.1, l'entitat/empresa pot acollir-se a l’excepció del requisit de contractació “Estar 
en situació de desocupació i inscrits com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de 
Catalunya  (SOC) amb una antiguitat mínima de 6 mesos”, sempre i quan la persona a contractar 
estigui inscrita un mínim de 3 mesos i l’empresa presenti escrit sol·licitant aquesta excepció. 

 
El 04/06/2014 la Junta de Govern Local va atorgar a l'empresa URBASER SA, amb CIF núm. A-
79524054, subvenció per un import de 1.500,00€ per a contractar un/a auxiliar administratiu/va. 

 
El 04/06/2014, amb registre d'entrada número 3460, l'empresa presenta escrit sol·licitant acollir-
se a l’excepció contemplada a les bases 4.1, tot expressant els motius que la motiven i sol.licitant 
poder contractar a una treballadora L'empresa informa (i presenta fotocòpia del certificat integrat 
del SOC actualitzat a data 26/05/2014) que la treballadora que volen contractar consta inscrita al 
SOC des del passat 3 d'abril i per tant fa només dos mesos que està inscrita com a desocupada, 
però ja estava inscrita amb anterioritat i de manera seguida des del 20/09/2013 fins el 
31/03/2014, en què l’empresa la va contractar un sol dia per a una feina puntual (faria 8 mesos 
d’antiguitat). També presenta fotocòpia de l’empadronament des de fa més d’1 any. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003 
General de Subvencions. 

 
Bases específiques de la convocatòria de subvenció de l'Ajuntament de Vallirana publicades 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 10 de febrer de 2014. 

 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
1. Concedir a l'empresa URBASER SA, amb CIF núm. A-79524054, acollir-se a l'excepció del 

requisit d'inscripció mínima al SOC a un mínim de 3 mesos i així poder contractar a una 
treballadora tot valorant els motius i circumstàncies que enraona en la seva petició. 

 
2. Notificar a l'empresa sol·licitant la resolució de la seva sol·licitud, així com al departament de 

Promoció Econòmica, Comerç i Turisme. 
 
8.2. ATORGAMENT SUBVENCIÓ 
 

FETS 
 
 
1. L'Ajuntament de Vallirana, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, ha 

elaborat la convocatòria de subvenció "Foment de l'ocupació i l'activitat econòmica a Vallirana per a 
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l'any 2014", adreçada a entitats sense ànim de lucre locals i autònoms i empreses en general que 
contractin a persones desocupades de Vallirana per a l'any 2014.  

 
2. En el Ple del dia 28 de novembre de 2013 es va fer una reserva pressupostària de 75.000,00 € amb 

càrrec a la partida 621 24100 47000 "Incentius creació d'ocupació" destinat a l'atorgament d'aquestes 
subvencions, que s'aniran resolent per estricte ordre de registre de sol·licituds i fins exhaurir 
l'esmentada partida pressupostària. 

 
3. L'Acord de convocatòria de la subvenció es va aprovar per Junta de Govern Local el passat 22 de 

gener i es va presentar al Ple de l'Ajuntament el passat 30 de gener. 
 
4. Les bases reguladores de la subvenció van ser publicades al BOPB el dia 10 de febrer, obrint-se el 

termini de presentació de sol·licituds de subvenció des del dia següent, l'11 de febrer. 
 
5. El 28/05/2014, amb registre d'entrada número 3268 de l'OAC,  l'empresa URBASER SA, amb CIF 

núm. A-79524054, a través del seu administrador Joaquín Lacuesta Álvaro i adreça social al carrer 
Camino Hormigueras, núm. 171, de Madrid, que realitza l'activitat neteja i recollida de residus urbans, 
presenta sol·licitud de subvenció per a la contractació d'un/a treballador/a i per un import total 
de1.500,00€, preassignant-li el número d'ordre inicial NOI-08. 
 
Les característiques de la contractació a subvencionar són: ocupació auxiliar administratiu/va, 
durada de 6 mesos, jornada laboral  parcial, de 20 h/setmanals i grup de cotització 07.  
 

6. L'òrgan instructor de l'expedient de sol·licitud de subvenció el formen el regidor de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme, Sr. Jordi Milà, el secretari de la Corporació, Sr. Pablo Fernández, la 
coordinadora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Sra. Anna Bosquet i la tècnica d'Ocupació, 
Anna Talavero. 

 
7. S'instrueix la documentació presentada per l'entitat sol·licitant  i l'òrgan instructor comprova: 
 

a)  que l'empresa cumpleix tots els requisits per a ser entitat beneficiària (segons base 3) 
 

b)  que s'ha presentat tota la documentació requerida a les bases (a l'annex, apartat 1): formulari de 
sol·licitud de subvenció, amb les declaracions responsables, signat i segellat, còpies 
compulsades del CIF de l'empresa i del NIF de la persona responsable, i full de transferència 
bancària signat i segellat per l'entitat bancària i pel creditor 

 

c)  que el càlcul de l'import sol·licitat compleix la normativa de la subvenció (bases  4.2, 5.1, 5.2): 
 

  
Percentatges a  
subvencionar 

Imports màxims 
subvencionables 

PREVISIÓ COST TOTAL: 

9.047,50€ 
30% de 9.047,50€  =  2.714,25 € 1r semestre: 1.500,00€ 

 
8. Vista la disponibilitat econòmica suficient en la partida “Incentius creació d'ocupació" adscrita a 

aquesta Regidoria (621.24100.47000)  
 
9. Segons la base 4.5, l'entitat/empresa sol·licitant amb subvenció atorgada disposa de dos mesos per 

a formalitzar la contractació i des de l'alta del treballadora/a a la Seguretat Social disposa de 10 dies 
hàbils per a presentar la documentació d'Inici de la Contractació al registre de l'Ajuntament. Un cop 
presentada i revisada aquesta documentació d'inici, i sense cap requeriment, segons la base 9 
l'Ajuntament gestionarà la bestreta del 60% de la subvenció atorgada per a realitzar el seu pagament 
efectiu, l'ingrés al compte bancari, en el termini màxim de 15 dies hàbils. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 

2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003 General de 
Subvencions. 

 

3. Bases específiques de la convocatòria de subvenció de l'Ajuntament de Vallirana publicades al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona el 10 de febrer de 2014. 

 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
3. Atorgar la subvenció sol·licitada per l'empresa URBASER SA, amb CIF núm. A-79524054, per un 

import de 1.500,00€. 
 
4. Exonerar de la constitució de garantia prevista en el RD887/2006, segons l'article 42, 2b). 
 
5. Derivat de l'anterior, disposar la despesa de 1.500,00 € contra l'aplicació del pressupost 

621.24100.4700 a favor d' URBASER SA, amb CIF núm. A-79524054. 
 
6. Reconèixer l'obligació de la primera quota del 60% (900,00€) com a bestreta prevista a la base 9 de 

les bases reguladores específiques de la convocatòria. 
 
7. Notificar el present acord a l'empresa sol·licitant, a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal, i al 

departament de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme. 
 
8. Publicar la resolució pels mitjans de comunicació que l'Ajuntament consideri oportuns (revista "Viure 

a Vallirana", pàgina web, cartellera OAC...), difonent el nom de l'empresa, el nombre de 
contractacions i ocupacions contractades i l'import de subvenció atorgat. 

 
8.3. LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS. 
 
Vista la instància que heu presentat, en la qual sol·liciteu que us sigui concedida la llicència per a 
la tinença i conducció per espais públics d’un gos potencialment perillós, de la raça DOBERMAN, 
MASCLE, amb núm. d’identificació 982000161078657. 

Atès que la documentació que acompanya l’esmentada sol·licitud, compleix els requisits 
establerts tant al Reial decret 287/2002, de 22 de març, en matèria de tinença d’animals 
considerats potencialment perillosos, com en el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en 
matèria de gossos considerats potencialment perillosos, aplicable a Catalunya. 

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 

Primer.- Concedir, la llicència municipal per a la tinença i conducció per espais públics de 
l’animal considerat potencialment perillós, les dades del qual són les següents: 

ESPÈCIES: GOS DOBERMAN SEXE: MASCLE 

NÚM. IDENTIFICACIÓ: 982000161078657 

Com a titular de la llicència, heu d’inscriure el vostre GOS al Cens d’animals domèstics de 
companyia en el termini dels 15 dies següents a la recepció d’aquesta llicència, per la qual 
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cosa haureu d’aportar aquest document juntament amb la cartilla sanitària de l’animal i formulari 
sol·licitud alta. 

Segon.- Aprovar la liquidació amb els següents imports: 

Atorgament de la llicència 36,00 € 

Alta al cens municipal 10,00 € 

TOTAL 46,00 € 

 
Règim jurídic al qual està sotmesa aquesta llicència: 

Aquesta llicència té un període de validesa de 5 anys, si bé finalitzat aquest termini podrà ser 
renovada a petició de l’interessat per períodes de successius d’idèntica durada, un cop 
l’Ajuntament hagi comprovat novament el compliment dels requisits necessaris perquè sigui 
atorgada. 

El/la titular de la llicència ha d’acreditar anualment la vigència de la pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers, i en lliurarà una còpia a l’Ajuntament amb el rebut 
de pagament de la corresponent prima. Cal recordar que aquesta pòlissa només cobrirà 
el gos potencialment perillós que expressament s’hi identifiqui, i que la cobertura 
sempre haurà de ser per una quantitat no inferior a 150.253 euros. 

En el cas que hi hagi més d’un interessat a sol·licitar la llicència per a un mateix gos, caldrà 
garantir que l’assegurança de responsabilitat civil dóna cobertura a tost els interessats. 

Qualsevol variació de les dades que figuren en aquesta resolució, haurà d’ésser comunicada a 
l’Ajuntament en el termini de 15 dies des de la data en què es produeixi. 

Aquesta llicència és personal i, per tant, només autoritza el titular a tenir gossos potencialment 
perillosos i a conduir-los per espais públics. 

Qualsevol altra persona diferent al titular de la llicència que vulgui tenir i/o conduir per espais 
públics aquest mateix gos, haurà de sol·licitar a l’Ajuntament una llicència, amb la presentació 
prèvia de la documentació que exigeixen les disposicions legals. 

En el supòsit que el titular de la llicència incompleixi les condicions imposades anteriorment per 
causes que li siguin imputables, la llicència quedarà sense efecte. Aquesta circumstància serà 
considerada com a una infracció molt greu, d’acord amb la normativa vigent. 

La persona titular d’aquesta llicència resta subjecta tant al compliment de la Llei 50/1999, de 23 
de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, com de 
la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, 
i de les normatives que les desenvolupin, en tot allò que sigui aplicable. 

La persona titular d’aquesta llicència resta igualment subjecta al compliment de totes les 
disposicions reguladores amb caràcter general de la tinença d’animals de companyia, en 
especial les següents: 

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Protecció 
dels animals. 

Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre general 
d’animals de companyia. 

Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels 
animals de companyia. 
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Ordenança municipal de protecció dels animals i reguladora de la seva tinença. 

 
8.4. LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS. 
 
Vista la instància que heu presentat, en la qual sol·liciteu que us sigui concedida la llicència per a 
la tinença i conducció per espais públics d’un gos potencialment perillós, de la raça AMERICAN 
STAFFORDSHIRE TERRIER, FEMELLA, amb núm. d’identificació 981098104631213 i 
981098104629078. 

Atès que la documentació que acompanya l’esmentada sol·licitud, compleix els requisits 
establerts tant al Reial decret 287/2002, de 22 de març, en matèria de tinença d’animals 
considerats potencialment perillosos, com en el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en 
matèria de gossos considerats potencialment perillosos, aplicable a Catalunya. 

 

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 

Primer.- Concedir la llicència municipal per a la tinença i conducció per espais públics de 
l’animal considerat potencialment perillós, les dades del qual són les següents: 

ESPÈCIES: GOS AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER SEXE: FEMELLA 

NÚM. IDENTIFICACIÓ: 981098104631213 i 981098104629078 

Com a titular de la llicència, heu d’inscriure el vostre GOS al Cens d’animals domèstics de 
companyia en el termini dels 15 dies següents a la recepció d’aquesta llicència, per la qual 
cosa haureu d’aportar aquest document juntament amb la cartilla sanitària de l’animal i formulari 
sol·licitud alta. 

Segon.- Aprovar la liquidació amb els següents imports: 

Atorgament de la llicència 36,00 € 

Alta al cens municipal (2 gossos) 20,00 € 

TOTAL 56,00 € 

 
Règim jurídic al qual està sotmesa aquesta llicència: 

Aquesta llicència té un període de validesa de 5 anys, si bé finalitzat aquest termini podrà ser 
renovada a petició de l’interessat per períodes de successius d’idèntica durada, un cop 
l’Ajuntament hagi comprovat novament el compliment dels requisits necessaris perquè sigui 
atorgada. 

El/la titular de la llicència ha d’acreditar anualment la vigència de la pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers, i en lliurarà una còpia a l’Ajuntament amb el rebut 
de pagament de la corresponent prima. Cal recordar que aquesta pòlissa només cobrirà 
el gos potencialment perillós que expressament s’hi identifiqui, i que la cobertura 
sempre haurà de ser per una quantitat no inferior a 150.253 euros. 

En el cas que hi hagi més d’un interessat a sol·licitar la llicència per a un mateix gos, caldrà 
garantir que l’assegurança de responsabilitat civil dóna cobertura a tost els interessats. 

Qualsevol variació de les dades que figuren en aquesta resolució, haurà d’ésser comunicada a 
l’Ajuntament en el termini de 15 dies des de la data en què es produeixi. 
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Aquesta llicència és personal i, per tant, només autoritza el titular a tenir gossos potencialment 
perillosos i a conduir-los per espais públics. 

Qualsevol altra persona diferent al titular de la llicència que vulgui tenir i/o conduir per espais 
públics aquest mateix gos, haurà de sol·licitar a l’Ajuntament una llicència, amb la presentació 
prèvia de la documentació que exigeixen les disposicions legals. 

En el supòsit que el titular de la llicència incompleixi les condicions imposades anteriorment per 
causes que li siguin imputables, la llicència quedarà sense efecte. Aquesta circumstància serà 
considerada com a una infracció molt greu, d’acord amb la normativa vigent. 

La persona titular d’aquesta llicència resta subjecta tant al compliment de la Llei 50/1999, de 23 
de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, com de 
la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, 
i de les normatives que les desenvolupin, en tot allò que sigui aplicable. 

La persona titular d’aquesta llicència resta igualment subjecta al compliment de totes les 
disposicions reguladores amb caràcter general de la tinença d’animals de companyia, en 
especial les següents: 

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Protecció 
dels animals. 

Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre general 
d’animals de companyia. 

Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels 
animals de companyia. 

Ordenança municipal de protecció dels animals i reguladora de la seva tinença. 

 
8.5. LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS. 
 
Vista la instància que heu presentat, en la qual sol·liciteu que us sigui concedida la llicència per a 
la tinença i conducció per espais públics d’un gos potencialment perillós, de la raça AMERICAN 
STAFFORDSHIRE TERRIER, MASCLE, amb núm. d’identificació 981098104268603. 

Atès que la documentació que acompanya l’esmentada sol·licitud, compleix els requisits 
establerts tant al Reial decret 287/2002, de 22 de març, en matèria de tinença d’animals 
considerats potencialment perillosos, com en el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en 
matèria de gossos considerats potencialment perillosos, aplicable a Catalunya. 

 

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 

Primer.- Concedir la llicència municipal per a la tinença i conducció per espais públics de 
l’animal considerat potencialment perillós, les dades del qual són les següents: 

ESPÈCIES: GOS AMERICA STAFFORDSHIRE TERRIER SEXE: MASCLE 

NÚM. IDENTIFICACIÓ: 981098104268603 

Com a titular de la llicència, heu d’inscriure el vostre GOS al Cens d’animals domèstics de 
companyia en el termini dels 15 dies següents a la recepció d’aquesta llicència, per la qual 
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cosa haureu d’aportar aquest document juntament amb la cartilla sanitària de l’animal i formulari 
sol·licitud alta. 

Segon.- Aprovar la liquidació amb els següents imports: 

Atorgament de la llicència 18,00 € 

Alta al cens municipal 10,00 € 

TOTAL 46,00 € 

 
Règim jurídic al qual està sotmesa aquesta llicència: 

Aquesta llicència té un període de validesa de 5 anys, si bé finalitzat aquest termini podrà ser 
renovada a petició de l’interessat per períodes de successius d’idèntica durada, un cop 
l’Ajuntament hagi comprovat novament el compliment dels requisits necessaris perquè sigui 
atorgada. 

El/la titular de la llicència ha d’acreditar anualment la vigència de la pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers, i en lliurarà una còpia a l’Ajuntament amb el rebut 
de pagament de la corresponent prima. Cal recordar que aquesta pòlissa només cobrirà 
el gos potencialment perillós que expressament s’hi identifiqui, i que la cobertura 
sempre haurà de ser per una quantitat no inferior a 150.253 euros. 

En el cas que hi hagi més d’un interessat a sol·licitar la llicència per a un mateix gos, caldrà 
garantir que l’assegurança de responsabilitat civil dóna cobertura a tost els interessats. 

Qualsevol variació de les dades que figuren en aquesta resolució, haurà d’ésser comunicada a 
l’Ajuntament en el termini de 15 dies des de la data en què es produeixi. 

Aquesta llicència és personal i, per tant, només autoritza el titular a tenir gossos potencialment 
perillosos i a conduir-los per espais públics. 

Qualsevol altra persona diferent al titular de la llicència que vulgui tenir i/o conduir per espais 
públics aquest mateix gos, haurà de sol·licitar a l’Ajuntament una llicència, amb la presentació 
prèvia de la documentació que exigeixen les disposicions legals. 

En el supòsit que el titular de la llicència incompleixi les condicions imposades anteriorment per 
causes que li siguin imputables, la llicència quedarà sense efecte. Aquesta circumstància serà 
considerada com a una infracció molt greu, d’acord amb la normativa vigent. 

La persona titular d’aquesta llicència resta subjecta tant al compliment de la Llei 50/1999, de 23 
de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, com de 
la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, 
i de les normatives que les desenvolupin, en tot allò que sigui aplicable. 

La persona titular d’aquesta llicència resta igualment subjecta al compliment de totes les 
disposicions reguladores amb caràcter general de la tinença d’animals de companyia, en 
especial les següents: 

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Protecció 
dels animals. 

Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre general 
d’animals de companyia. 

Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels 
animals de companyia. 
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Ordenança municipal de protecció dels animals i reguladora de la seva tinença. 

 
8.6. AUTORITZACIÓ ESCOLA VERGE DEL ROSER 
Vista l’instancia efectuada per la  directora de l’escola Verge del Roser, a data 21 de maig de 2014 
amb Nº de registre 3143, per sol·licitar material municipal corresponent a 200 cadires per celebrar la 
Festa de Final de Curs de l’escola Verge del Roser el proper 12 de juny de 2014 al propi centre.  
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Autoritzar la cessió de  200 cadires per l’organització de la Festa de Final de Curs de 
l’escola Verge del Roser el proper 12 de juny de 2014 al propi centre.  
 
SEGON.- Notificar l’acord als interessats, al tècnics de Brigada, Ensenyament i a la Policia Local. 
 
8.7. LLICÈNCIA US PRIVATIU COVA DE L’AVI 
 
VISTA la sol·licitud de llicència d’ús privatiu de la COVA DE L’AVI, formulada pel arqueòleg de la 
Universitat de Barcelona en representació del CIPAG ( Col·lectiu per la investibgació de la 
Prehistòria i Arqueologia de Garraf), en els termes que s’annexen al present acord, per a realitzar 
un Pla de Recerca durants els anys 2014 a 2017 ambdós inclosos 
 
L’ús privatiu sol·licitat, que no comporta la modificació ni transformació del domini públic, està 
sotmès a l’obtenció de llicència municipal, d’acord amb l’article 57 del Reglament de patrimoni 
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
El sol·licitant és l’únic peticionari de l’ús privatiu objecte de la llicència, de manera que, en no 
existir una pluralitat de sol·licitants, no és necessari assegurar els principis d’objectivitat, 
publicitat i concurrència mitjançant la convocatòria d’un concurs, tal com preveu l’article 57.3 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals, 
 
S’ha emès informe per part del Servei de la Regidoria de Cultura, el qual es mostra favorable a la 
concessió de la llicència sol·licitada, si bé assenyalant un seguit de determinacions i 
condicionants del desenvolupament de l’activitat. 
 
La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’Alcalde, d’acord amb els articles 
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 60.1 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, i d’acord amb el Decret 236/2011 de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local,  
 
La Junta de Govern acorda per unanimitat: 
 
Primer.-  Concedir sens perjudici de tercer i salvant el dret de propietat, llicència per a l’ús 
privatiu de la COVA DE L’AVI consistent en realitzar un Pla de Recerca durants els anys 2014 a 
2017 ambdós inclosos. 
 
La present llicència genera una situació de possessió precària, essencialment revocable en 
qualsevol moment per raons d’interès públic. 
 
SEGON.- Sotmetre la present llicència a les condicions i determinacions contingudes, en l’ annex 
a la present resolució. 
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TERCER.- Comunicar el present acord als interessats, i a la Regidoria de Cultura 
 
8.8. LLICÈNCIA ÚS PRIVATIU COVA BONICA. 
 
VISTA la sol·licitud de llicència d’ús privatiu de la COVA BONICA, formulada per la arqueòloga, 
en representació del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat 
de Barcelona en els termes que s’annexen al present acord, per a realitzar la continuació de les 
tasques arqueològiques durant els anys 2014 a 2017 ambdós inclosos. 
 
L’ús privatiu sol·licitat, que no comporta la modificació ni transformació del domini públic, està 
sotmès a l’obtenció de llicència municipal, d’acord amb l’article 57 del Reglament de patrimoni 
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
El sol·licitant és l’únic peticionari de l’ús privatiu objecte de la llicència, de manera que, en no 
existir una pluralitat de sol·licitants, no és necessari assegurar els principis d’objectivitat, 
publicitat i concurrència mitjançant la convocatòria d’un concurs, tal com preveu l’article 57.3 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals, 
 
S’ha emès informe per part del Servei de la Regidoria de Cultura, el qual es mostra favorable a la 
concessió de la llicència sol·licitada, si bé assenyalant un seguit de determinacions i 
condicionants del desenvolupament de l’activitat. 
 
La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’Alcalde, d’acord amb els articles 
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 60.1 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, i d’acord amb el Decret 236/2011 de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local,  
 
La Junta de Govern acorda per unanimitat: 
 
Primer.-  Concedir sens perjudici de tercer i salvant el dret de propietat, llicència per a l’ús 
privatiu de la COVA BONICA consistent en realitzar la continuació de les tasques arqueològiques 
durant els anys 2014 a 2017 ambdós inclosos. 
La present llicència genera una situació de possessió precària, essencialment revocable en 
qualsevol moment per raons d’interès públic. 
 
SEGON.- Sotmetre la present llicència a les condicions i determinacions contingudes, en l’ annex 
a la present resolució. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord als interessats, i a la Regidoria de Cultura. 
 
8.9. LLICÈNCIA ÚS PRIVATIU PARC CENTRAL 
 
VISTA la sol·licitud de llicència d’ús privatiu de la  PISTA DEL PARC CENTRAL I APARCAMENT 
DE CORREUS , formulada en els termes que s’annexen al present acord, per a realitzar una 
trobada motorista el 21 de setembre de 2014, integrada en les activitats de la Festa Major de 
Sant Mateu 2014. 
 
L’ús privatiu sol·licitat, que no comporta la modificació ni transformació del domini públic, està 
sotmès a l’obtenció de llicència municipal, d’acord amb l’article 57 del Reglament de patrimoni 
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
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El sol·licitant és l’únic peticionari de l’ús privatiu objecte de la llicència, de manera que, en no 
existir una pluralitat de sol·licitants, no és necessari assegurar els principis d’objectivitat, 
publicitat i concurrència mitjançant la convocatòria d’un concurs, tal com preveu l’article 57.3 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals, 
 
S’ha emès informe per part del Servei de la Regidoria de Cultura, el qual es mostra favorable a la 
concessió de la llicència sol·licitada, si bé assenyalant un seguit de determinacions i 
condicionants del desenvolupament de l’activitat. 
 
La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’Alcalde, d’acord amb els articles 
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 60.1 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, i d’acord amb el Decret 236/2011 de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local,  
 
La Junta de Govern acorda per unanimitat: 
 
Primer.-  Concedir sens perjudici de tercer i salvant el dret de propietat, llicència per a l’ús 
privatiu de la PISTA DEL PARC CENTRAL I APARCAMENT DE CORREUS per a realitzar una 
trobada motorista el 21 de setembre de 2014, integrada en les activitats de la Festa Major de 
Sant Mateu 2014. 
La present llicència genera una situació de possessió precària, essencialment revocable en 
qualsevol moment per raons d’interès públic. 
 
SEGON.- Sotmetre la present llicència a les condicions i determinacions contingudes, en l’ annex 
a la present resolució. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord als interessats, i a la Regidoria de Cultura. 
 
 8.10.- SOL.LICITUD SUBVENCIÓ 
 
Atès que en data 30/01/2014 la Junta de govern de la Diputació va aprovar, en el marc del Protocol 

general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, el catàleg de serveis 2014, el seu règim regulador i 

la convocatòria per a la concessió de recursos.  

Atès que la regidoria de Cultura necessita suport per l’actuació de: Conservació d’arxius fotogràfics  a fi 

de recuperar i posar al servei de la població l’arxiu fotogràfic local. 

La Junta de govern local acorda per unanimitat: 

PRIMER: SOL.LICITAR a la Diputació de Barcelona l’atorgament dels ajuts (tècnics, econòmics o 

materials) destinats a  l’assessorament en la gestió dels fons i col·leccions locals, i preservació i 

conservació de materials fotogràfics i sobre els drets de propietat intel·lectual de les imatges,  

oferta en el catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 

SEGON: COMUNICAR aquest acord a la Diputació i a secretaria. 

 
 
I no havent-hi més assumptes de que tractar per la Presidència es declara aixecada la sessió 
essent les 21,00 hores. En dono fe. 
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