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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA   DE GOVERN     LOCAL 
EL DIA 22 DE MAIG DE 2014. 
 
Vallirana, 22 de maig 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 
Sra. Raquel Garcia Torrado  
Sr. Juan-Manuel Arrabal Galisteo 
 
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 20’30 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 de que aquest migdia s’ha produït al carrer Major un accident mortal per 
l’atropellament d’un veí del municipi per part d’un camió de gran tonatge. El difunt tenia 83 anys. 
El fatal incident s’ha produït a l’alçada del carrer Bon Retir. 
El Consistori lamenta profundament aquesta pèrdua i es suma al dolor de la família. 
 
-S'informa per l'Alcaldia dels fets ocorreguts durant aquesta setmana. 
 
 

Nº 3.- ASSUMPTES SECRETARIA. 
 
3.1 ACORD ADJUDICACIÓ DEFINITIVA CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTS ELEMENTS 

D’IMPRESSIÓ. 
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ANTECEDENTS DE FET 
 
Vist que la Junta de Govern en data de 7 de maig  de 2014 , va requerir a l’empresa Servicios 
Microinformàtica S.A a fi que en el termini màxim de 10 dies hàbils aportés els documents 
acreditatius d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social i 
constituís la garantia definitiva, per tal de poder procedir a l’adjudicació del contracte  
administratiu de serveis, mitjançant procediment negociat sense publicitat, pel servei de 
manteniment de la franja perimetral de protecció 
 
Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha presentat la documentació a la 
que es fa referència  , la qual ha estat revisada pels Serveis Municipals corresponents, havent-se 
constatat que s’ajusta al requeriment, i s’ha constituït la garantia definitiva. 
 
Vista la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa Servicios Microinformàtica S.A efectuada per 
la Junta de Govern Local en data 7 de maig de 2014 , a la vista dels informes emesos pels 
Serveis Tècnics Municipals, que serveixen de motivació del present acord i que es transcriuen a 
continuació: 
 

INFORME VALORACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES PER L’ADJUDICACIÓ DEL PLEC 

La puntuació màxima que podrà obtenir cada licitador serà de 100 punts. 

Els criteris d'avaluació de les ofertes que serviran de base per a l’adjudicació, d’acord amb allò que preveu l’art. 150 

del TRLCSP, seran els següents: 

Criteris Objectius  

1. Oferta econòmica 51 

Puntuació màxima dels criteris automàtics 51 

Criteris Subjectius  

2. Serveis essencials 10 

 2.1 Integració dels equips en xarxa 5 

 2.2 Seguretat personalitzada 5 

3. Proposta de Serveis 15 

 3.1 Pla d’implantació 5 

 3.2 Pla d’explotació 5 

 3.3 Eines de supervisió 5 

4. Equipament 12 

5. Millores afegides 8 

6. Valor afegit 4 

Puntuació màxima dels criteris que depenen d’un judici de valor 49 

PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA 100 

 
CRITERIS OBJECTIUS. 
 
1 Oferta econòmica. Fins a 51 punts. 
L’oferta més econòmica es valorarà amb la puntuació màxima (51 punts), per a la resta es seguirà un criteri 
inversament proporcional, que consistirà en dividir el pressupost més baix per cadascun dels altres pressupostos 
presentats a licitació, i el resultat de cada operació es multiplicarà per 51. 
P = 51 x  (Bn/BM) 
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P és la puntuació que obtindrà l'oferta respectiva 
Bn és el pressupost més baix presentat a licitació. 
BM és el pressupost de cada licitador. 
Tenint en compte la previsió d’impressions, la oferta econòmica haurà de contemplar els següent paràmetres:  
 
OFERTA ECONÒMICA = Quota Mensual d’Arrendament (sigui renting,lloguer) dels equips + Preu per pàg COLOR x 
2.565) + ( Preu pàg MONOCROM x 14.535) 
 
Ofertes amb valors anormals o desproporcionats.   
La determinació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionades es durà a terme en funció del límit i el 
paràmetre objectiu següent: Es considerarà baixa anormal o desproporcionada a la que superi en més de 10 punts 
percentuals a la baixa mitjana percentual obtinguda entre totes les ofertes. 
Si, un cop tramitat el procediment a que fa referència l’article 152.3 del TRLCSP, l’òrgan de contractació considera, 
a partir de la justificació efectuada pel licitador i dels informes emesos, que l’oferta no pot ser complerta com a 
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, l’exclourà del procediment. 
 

Proposta REINPE.  

Presenta una oferta per un valor total de 30.103,71 euros sense IVA (trenta-mil cent tres euros amb 
setanta un cèntims d’euro) pels quatre anys. Segons la fórmula especificada en aquest punt obté una 
puntuació de:   48 punts 

Proposta PROFIMÁTICA 

Presenta una oferta per un valor de 31.152 euros sense IVA (trenta un mil cent cinquanta dos euros) 
pels quatre 

anys obtenint una puntuació segons la fórmula especificada en aquest punt:   47 punts 
 
Proposta Ip6TEM.  

Presenta una oferta per un valor de 22.015,58 euros sense IVA(vint-i-dos mil quinze euros amb 
cinquanta vuit 

cèntims d’euro) pels quatre anys. 
Com no assumeixen els rentings vigents que té actualment l’Ajuntament per valor pendent de 

6.765,05 euros 
aquest import s’ha de sumar al cost que li suposa a l’Ajuntament. Això suposa un cost total de 

28.780,63 euros (vint- 
i-vuit mil set cens vuitanta euros amb seixanta tres cèntims d’euro). Obté la puntuació més alta. 51 

punts 
 

Proposta SEMIC 

Presenta una oferta per un valor de 29.937,52 euros sense IVA (vint-i-nou mil nou cents trenta-set 
euros amb 

cinquanta dos cèntims d’euro) pels quatre anys obtenint una puntuació segons la fórmula 
especificada en aquest 

punt: 49 punts 
 

CRITERIS SUBJECTIUS 
 
2. Serveis Essencials. Fins a 10 punts. 

2.1  Integració dels equips en la xarxa. 5 punts. 

Integració dels equips d'impressió en les diferents xarxes departamentals. 
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Proposta REINPE 

 Presenta una proposta que garanteix la integració dels tots els equips en la xarxa de l’Ajuntament. 

  5 punts 

Proposta PROFIMÁTICA 

 Presenta una proposta que garanteix la integració dels equips en la xarxa de l’Ajuntament. 

   5 punts 

Proposta Ip6TEM.  

 Presenta una proposta que garanteix la integració dels equips en la xarxa de l’Ajuntament. 

  5 punts 

Proposta SEMIC 

 Presenta una proposta que garanteix la integració dels equips en la xarxa de l’Ajuntament, amb el 
sistema JustPrint!, 

 que garantitza entre d’altres, aquesta opció. 
   

  5 punts 

2.2  Seguretat personalitzada.5 punts 

  Les impressions s'han de poder capturar a petició de l'usuari  (PIN personal) 

  Pull-printing (“seguiment de la impressió al usuari”), aquesta opció es valorarà pels equips que 
actualment estan en xarxa entre ells, Edifici Ajuntament, Policia Local i Serveis Tècnics. Els usuaris d’aquests 
equips actualment poden oscil·lar entre 65 i 75. En els altres departaments només està previst posar-hi un equip, i 
d’aquests, el que té més usuaris, en té 8. 

Proposta REINPE 

Presenta una proposta on tots els equips tenen l’opció de PIN personal. No presenta proposta de 
pull-printing. 

3 punts 

Proposta PROFIMÁTICA 

Control de seguretat i confidencialitat per usuari.No presenta proposta de pull-printing. 

  3 punts  

Proposta Ip6TEM 

 Presenta una proposta amb instal·lació d’un software. PIN personal i sistema “follow me”. Control 
característiques 

 impressió personalitzat per grups, usuaris o impressora i controlat per l’administrador. 
 Obtenció de raports i estadístiques d’usuaris i impressores amb un software centralitzat. 
 

5 punts 
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Proposta SEMIC 

Presenta una proposta amb instal·lació d’un software, -JustPrint!, que garantitza la seguretat 
personalitzada am 

PIN personal i sistema “follow me”.  Gestió d’impressió centralitzada, per usuaris i grups. Contempla 
el “Follow me” 

Obtenció de raports i estadístiques d’usuaris i impressores amb aquest software -volums 
d’impressions per usuaris i 

departaments, estadístiques d’us dels equips. 
 
    5 punts 

3. Proposta de Serveis.Fins a 15 punts. 

3.1  Pla d’implantació. 5 punts. 

    Descripció detallada del pla de desplegament dels elements d'impressió i planning 
temporal d’execució. 

    Instal·lació en la ubicació definida de les impressores en cada departament, així com la 
connexió i configuració dels equips informàtics (ordinadors) per la seva utilització. 

 Proposta REINPE 

La proposta detalla el pla d’implantació per cada any. Inicialment s’incorporaren 5 màquines semi 
noves i es conserven les cinc màquines de l’Ajuntament. El primer i segon any es fan d’altres 
reubicacions i el tercer i quart any no es fa cap reubicació. 

    5 punts. 

Proposta PROFIMÁTICA 

Entrega de les màquines en 8 dies, o quan es consideri oportú per part de l’ajuntament. Es 
coordinaran entre els 

responsables del projecte de Profimatica i de l’ajuntament les prioritats i configuració de la instal·lació 
dels equips 

d’acord amb ambdues parts.  
L’ordre cronològic serà: Transport dels equips a les ubicacions > instal·lació en la xarxa > instal·lació 

software > 
instal·lació fungibles > comprovació funcionament inicial > curs formatiu als usuaris. 
 
    5 punts. 

Proposta Ip6TEM 

Planificació de la instal·lació dels equips i el software conjuntament amb el responsable de 
l’ajuntament. 

Lliurament i configuració dels equips i del software HP ACCES CONTROL en la xarxa de 
l’ajuntament, així com de 

les alertes d’incidències, tonners, i altres avisos directament. 
 

  5 punts 

Proposta SEMIC 
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Presenta una proposta amb croquis d’escenari temporal. 
La instal·lació es fa per fases –detallades-: 1)Preparació, 2)Posada en marxa del servei i formació al 

usuari 
3)Optimització 4)Operació 
Descripció del pla de desplegament i instal·lació en coordinació dels directors i equips de projecte. 
 
   5 punts 

3.2  Pla d’explotació. 5 punts. 

    Descripció detallada del manteniment preventiu i correctiu del sistema, 
documentació, gestió de canvis, facturació i personal de contacte per donar suport a 
l’Ajuntament de Vallirana. 

Proposta REINPE 

La proposta presenta un servei d’actuació en un temps d’actuació d’entre dues i 8 hores laborables. 
Els equips connecten directament via e-mail o fax per avisar que els falta tonner o que s’ha de fer el 

manteniment 
periòdic. 
Facturació des de la central. 
 
   5punts 

Proposta PROFIMÁTICA 

La proposta contempla el servei d’atenció tècnica quasi immediata,i manteniment preventiu. En el 
cas que l’equip no 

es pugui reparar in-situ, substituirà l’equip per un d’igual o de superiors característiques. 
 Garantitza el servei tècnic de totes les màquines per un màxim de 60 mesos. 
 Els equips connecten directament via e-mail al S.A.T. de Profimàtica. 
 Disposa d’equips de substitució en cas d’avaria dels equips instal·lats. 
 Manteniment dels equips com a mínim cada 6 mesos. 
 S’encarregarà de qualsevol canvi d’ubicació dels equips sense càrrec addicional. 

Facturació mitjançant e-factura o correu ordinari. 
 
    5 punts. 

Proposta Ip6TEM 

 Programació d’alertes preventives amb el software de gestió 
Stock de tonner “in situ”Identificació i resolució d’avaries via connexió WEB amb les màquines en el 
cas de que no sigui necessari assistència “in situ” 

 Assistència “in situ” en un màxim de 6 h. 
 La facturació correspon als requeriments del Plec.  
 

  5 punts 

Proposta SEMIC 

    Presenta una proposta JustPrint!, amb resolució remota del problema en primera 
instància i presència d’un tècnic “in situ” en qualsevol altre cas. 

    Alertes automatitzades de nivells baixos de consumibles i d’avaries. Recepció 
d’avaries per qualsevol mètode (FAX, e-mail, telefònic) 
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    Manteniment preventiu periòdic amb informe realitzat per tècnic, telèfon a disposició 
de l’usuari per resoldre qualsevol dubte i substitució de l’equip avariat en el cas de 
que no es pugui reparar “in situ”. 

    Facturació telemàtica que inclou desglòs dels costos fixes i variables per a qualsevol 
centre de cost. Es proporcionaran els informes complementaris sol·licitat per 
l’ajuntament pel control de la gestió, en el format desitjat (.xls) 

   5 punts 

3.3  Eines de  supervisió. 5 punts. 

  Eines a disposició del Ajuntament de Vallirana per fer seguiment del contracte, així com la 
gestió pròpia de la infraestructura. 

Proposta REINPE 

    Disposen d’un programa de gestió ubicat a les seves instal·lacions. 

    3 punts 

Proposta PROFIMÁTICA 

    Oferta software de gestió i control amb connexió directe al S.A.T. 

    5punts 

Proposta Ip6TEM 

  Proposa eina de gestió centralitzada  “WebJetAdmind’HP” 

  4punts 

Proposta SEMIC 

    Presenta una proposta en la que l’ajuntament pot accedir via WEB a veure en temps 
real la situació dels equips i paràmetres dels mateixos, al gestor d’usuaris i al gestor 
d’incidències. 

    Detalla exhaustivament els Equips de treball, rols i responsabilitats del director i 
equip de projecte per part de l’ajuntament i director i equip de projecte per part de 
SEMIC 

    5 punts 

4. Equipaments. Fins a 12 punts. 

    Proposta detallada i valorada de tots els models d’aparells. Es valora el nivell del 
equipament en funció del seu valor de mercat. 

Proposta REINPE. 

    La proposta presenta equips nous Toshiba i seminous Panasonic més els que té 
actualment l’Ajuntament amb renting vigent. 

    10punts. 
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Proposta PROFIMÁTICA 

    La proposta presenta equips Samsung i OKI més els que té actualment l’Ajuntament 
amb renting vigent. 

    10 punts. 

Proposta Ip6TEM 

  La proposta és d’equips HP i la Toshiba E182, Konica-Minolta BH233 i OKI ES-2232 
que ja té l’ajuntament. 

  10 punts 

Proposta SEMIC 

    Proposen equips nous HP i RICOH. 

     11punts 

Millores. Fins a 8 punts. 

Es valoraran les millores ofertes sempre i quan no signifiquin cap cost addicional per 
l’Ajuntament. Tant en els equips com en el servei. 

 

 Proposta REINPE 

  Presenta 2 models millorats sense cost addicional. Oferta dues impressores tipus “C”(inclou 
un calaix addicional A3 de 500 fuls) quan es demana impressora tipus “B”. 

  Es farà càrrec del manteniment de tot el parc de màquines, abaratint el cost per còpia de les 
que ja tenim. 

  6 punts. 

Proposta PROFIMÁTICA 

  - Presenta formació d’usuaris finals sobre les funcionalitats dels nous equips. 
  - S’encarreguen sense cost de qualsevol canvi d’ubicació de les màquines. 
 
  7 punts. 

Proposta Ip6TEM 

  Equips A: + color + escàner + FAX + capacitat dimpressióWireles 

  Equips B: capacitat d’impressió Wireles 

  Equips C: + 3r calaix de 250 fulls + capacitat d’impressió Wireles 

7 punts 

Proposta SEMIC 
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Formació general a l’usuari, i formació continua en el control d’usuaris, gestió i ús dels 
equips al departament informàtic de l’ajuntament.  

 
  Equips A: + color + escàner + FAX + capacitat d’impressió Wireles 

Equips B: + capacitat d’impressió Wireles 
Equips C: + 4 safates x 550 fulls + capacitat d’impressió Wireles 
 
Equips injecció de tinta (millora en el consum elèctric en un 90% al imprimir) 
Estalvi d’energia amb els sistemes “Instant-On”, “Auto-On/Auto-Off”, “SmartDuplex” d’HP 
Disposició d’equips de BackUp 
 
 8 punts 
 

6. Valor Afegit. Fins a 4 punts. 

Assumpció dels rentings vigents i valoració dels mateixos (multifunció 2a planta, ...)  sempre que 
compleixi les condicions del plec. 

Proposta REINPE 

  Assumeixen els rentings vigents ja que s’aprofiten les màquines actuals de l’Ajuntament en 
aquesta situació fins la seva finalització. 

   4 punts  

Proposta PROFIMÁTICA 

  Assumeixen els rentings vigents. 

   4 punts 

Proposta Ip6TEM 

No assumeixen el renting vigent. 

 0 punts 

Proposta SEMIC 

  Assumpció dels rentings vigents. 

   4 punts 

 

Criteris Subjectius      

2. Serveis essencials 10     

 2.1 Integració dels equips en la xarxa 5 5 5 5 5 

 2.2 Seguretat personalitzada 5 3 4 5 5 

3. Proposta de Serveis 15     

 3.1 Pla d’implantació 5 5 5 5 5 

 3.2 Pla d’explotació 5 5 5 5 5 

 3.3 Eines de supervisió 5 4 5 5 5 

4. Equipament 12 10 10 10 11 

5. Millores afegides 8 6 7 7 8 
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6. Valor afegit 4 4 4 0 4 

Puntuació màxima dels criteris que depenen d’un 
judici de valor 

49 42 45 42 48 

PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA 100     

 
TOTAL PUNTUACIÓ 
 
 

Criteris Objectius  Reinpe Profimática Ip6TEM SEMIC 

1. Oferta econòmica 51 48 47 51 49 

Puntuació màxima dels criteris automàtics 51     

Criteris Subjectius      

2. Serveis essencials 10     

 2.1 Integració dels equips en la xarxa 5 5 5 5 5 

 2.2 Seguretat personalitzada 5 3 4 5 5 

3. Proposta de Serveis 15     

 3.1 Pla d’implantació 5 5 5 5 5 

 3.2 Pla d’explotació 5 5 5 5 5 

 3.3 Eines de supervisió 5 4 5 5 5 

4. Equipament 12 10 10 10 11 

5. Millores afegides 8 6 7 7 8 

6. Valor afegit 4 4 4 0 4 

Puntuació màxima dels criteris que depenen d’un 
judici de valor 

49 42 45 42 48 

PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA 100 90 92 93 97 

 

FONAMENTACIÓ JURÍDICA 
 
Atès allò establert als articles 151, 154 i 156 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, 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Servicios Microinformàtica S.A, el contracte administratiu de 
serveis, mitjançant procediment negociat sense publicitat per un import de 29.937,52 € ( IVA 
Exclòs), per quatre anys, per al contracte de subministrament dels elements d’impressió, pel 
procediment  negociat sense publicitat, 
 
SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini de 15 dies hàbils des de la tramesa de 
la notificació de l’adjudicació, comparegui davant l'Alcaldia per a la formalització del corresponent 
contracte administratiu. 
 
TERCER.- Les quantitats de despesa acreditades s’aplicaran al pressupost d’aquest exercici, 
d’acord amb la naturalesa el servei i segons les prestacions rebudes. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu 
aquest acord. 
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CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses participants,  així com a la Intervenció 
municipal al Departament d’Informàtica i publicar-ho al “Perfil del Contractant” del web municipal. 
 
 
3.2. APROVACIÓ ACCEPTACIÓ CESSIÓ GRATUITA 

 
Atès que el Sr. José-Antonio Ocaña Arroyo i la Sra. Susana Garrido Marcos son propietaris de la 
finca  situada al carrer Major número 321 interior de Vallirana, d’una superfície total  de 407,93 
metres, finca registral nº 8064 
 
Atès que aquesta qüestió es del tot necessària per tal de poder ordenar el pàrking situat a l’esquerra 
de l’Avgda. Parellada. 
 
Com sigui que per dur a terme aquestes operacions el Sr. José-Antonio Ocaña Arroyo i la Sra. 
Susana Garrido Marcos han sol·licitat la preceptiva llicència de segregació. 
 
Atès el que estableix l’article 206 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. 
 
La  Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la llicència de segregació de la finca de  407,93 amb les següents finques 
resultants: 
 
-FINCA A: superfície  146,17, situada al carrer Major nº 321 interior, finca registral nº 8064 
-FINCA B: superfície  261,76 m2, situada darrera del carrer Major nº 321 interior, finca registral nº 
8064 
 
 
SEGON.- Acceptar la cessió gratuïta de la Finca B de  261,76 m2, fins ara propietat  del  Sr. José-
Antonio Ocaña Arroyo i la Sra. Susana Garrido Marcos situada al carrer Major número 321 interior 
de Vallirana. 
 
TERCER.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a elevar a públic el present acord. 
 
QUART.-  Donar trasllat del present acord als interessats, a la Notaria de Vallirana, al Departament 
de Gestió Tributària i als Serveis Tecnics Municipals. 
 
3.3. LLICÈNCIA PER A L’ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC 

VISTA la sol·licitud de llicència d’ús privatiu consistent en  l’ instal·lació de la torre metàl·lica al 

punt proper al radar, juntament amb accés a un punt d’energia elèctrica i  la instal·lació d’una 

antena al terrat de l’ajuntament, juntament amb l’armari corresponent amb accés a un punt 

d’energia elèctrica, formulada pel senyor que actua en nom i representació de CORPORACIÓ 

MEGATEL S.L,  

Atès l’interès  de l’ajuntament de millorar el servei de connectivitat Wimax al municipi,  
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Atès que 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. 
 
Atès que 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 Tecnologies de l’Informació, el qual es mostra favorable 
a la concessió de la llicència sol·licitada, 
 
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 al senyor el qual actua en nom i representació de CORPORACIÓ 
MEGATEL S.L,  , sens perjudici de tercer i salvant el dret de propietat, llicència per a l’ús privatiu 
de domini públic en les determinacions i condicions contingudes en el conveni regulador annex al 
present acord. La present llicència genera una situació de possessió precària, essencialment 
revocable en qualsevol moment per raons d’interès públic. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord als interessats, i a l’Àrea de Tecnologies de l’ Informació 

 

Nº 4.- SERVEIS TÈCNICS: PERMISOS D’OBRES, ACTIVITATS I ALTRES 
 
Vistes les sol·licituds de permisos d'OBRES MENORS presentades a aquest Ajuntament. 
 
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: 
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Impost             Taxa             Impost      Taxa          Taxa        Dipòsit      Diposit       Placa.            
             Llicencia      Legalit.    Legalit.      Inspec.     Garant.     Runes 
 
690,33               532,01              0,00            0,00        0,00              0,00        0,00            0,00 
130,00               130,00             0,00            0,00        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. 
 
LLICÈNCIES D’ACTIVITATS 
 
Vista la relació de LLICÈNCIES D’ACTIVITATS, presentades davant aquest Ajuntament. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les llicències d’activitats que es diran  a les persones, i pels imports que 
també és diran: 
 
Llistat llicències d’activitats (autoliquidacions)      350,00 euros 
 
SEGON.- Donar trasllat del present acord als interessats i a Tresoreria. 

 

REPARCEL·LACIÓ 

 
PRIMER: Concedir la llicència d’ Obres Menors, exp. núm. 04/065, per a AGRUPACIÓ 

FINQUES C/ MAJOR, núm. 12-16, al  C/ MAJOR,   12-16. 
 
SEGON:  Aprovar la liquidació amb els següents imports: 

 

Concepte Liquidació Provisional Autoliquidació Diferència a ingressar 

Impost 0,00 0,00 0,00 

Taxa 1340.45 1.236,90                                       103.55 

  

TERCER:  Comunicar els acords anteriors a l’interessat. 

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

 
-Vistes les relacions de  FACTURES nº  0/2014/70 I 0/2014/72   presentades a aquest 
Ajuntament. 
 
Ateses les disposicions legals aplicables. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat 
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PRIMER.- Aprovar la relacions de FACTURES a dalt esmentada, per uns imports totals de  
113.188,08 euros i 60.943,74 euros respectivament. 
 
SEGON.- Donar trasllat del present acord als interessats i a Tresoreria. 
 

5.2. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIS 2/2014 EN LA 

MODALITAT D’INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITS PROCEDENTS DE 

L’EXERCICI 2013. 

 
Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació de la Modificació de Crèdits número 2/2014 dins del 
Pressupost vigent de l’Ajuntament de Vallirana, en la modalitat d’incorporació de romanents de 
crèdit posats de manifest en la liquidació de l’exercici 2013, així com els informes que 
acompanyen l’expedient. 
 
Atès l’article 182 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, en que es disposa que  podran incorporar-
se als corresponents crèdits dels pressupostos de despeses de l’exercici immediat següent, 
sempre que existeixin suficients recursos financers per assumir-ho: 
 

a) Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits, així com les transferències de 
crèdit que hagin estat concedides o autoritzades, respectivament, en l’últim trimestre 
de l’exercici. 

b) Els crèdits que emparin els compromisos de despesa a que fa referència l’apartat 
2.b) de l’article 176 del TRLRHL. 

c) Els crèdits per operacions de capital 
d) Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats. 

 
Els romanents incorporats segons el previst en l’apartat anterior podran ser aplicats tan sols dins 
de l’exercici pressupostari al que s’acordi la incorporació i, en el supòsit del paràgraf a) per a les 
mateixes despeses que les van motivar, en cada cas, la seva concessió i autorització. 
 
Atès el contingut dels articles 98 i 99 del Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es Desenvolupa 
el Capítol I del Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Vist que en l’expedient s’acredita documentalment els requisits disposats a la normativa 
aplicable. 
 
Vist l’article 48 del Reial Decret 500/90 que enumera les fonts de finançament admeses per a la 
incorporació de romanents de crèdits, i que dins d’aquestes s’hi troba recollit el Romament de 
Tresoreria per a Despeses Generals. 
 
Atès l’article 10è de les Bases d’Execució del Pressupost, en que disposa que l’expedient de 
modificació de crèdits per incorporació de romanents de crèdit s’aprovarà per l’Alcaldia o òrgan 
en qui delegui.  
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Atès que durant l’exercici 2014 han tingut entrada al Registre General d’Entrada de Documents 
de la Corporació diverses factures que s’emparen als contractes que ara són objecte 
d’incorporació. 
 
Vist l’informe de la Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar l’expedient de Modificació de Crèdit número 2/2014 del Pressupost de 
l’Ajuntament de Vallirana per l’exercici 2014 en la modalitat d’incorporació de romanents de crèdit 
que es finançaran amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (RTDG), d’acord amb 
les següents descripcions:  
 
DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2013 
 
Pressupost de Despeses – Crèdits en Alta 
 

Aplic. Descripció C. Inicials Import C. Totals 

2014 120 92001 21200 Edif. Corporació. Rep. Mant i conserv. 20.000,00 46,80 20.046,80 

2014 121 92060 22799 Secretaria Jurídic - contencios 240.000,00 891,93 240.891,93 

2014 127 92003 23020 
Rec. Humans. Indemnitzacio per rao 
dels serveis 2.000,00 2.408,98 4.408,98 

2014 127 92099 22000 
Material, subminsitrament i altres 
ordinari no inventariable 17.000,00 399,30 17.399,30 

2014 128 92099 21600 
Rep. I mantem. Equips proces 
informació 9.500,00 358,89 9.858,89 

2014 128 92601 22200 
Telefonia mòbil - serveis 
telecomunicacions 40.000,00 151,25 40.151,25 

2014 313 16400 21200 
Adm. Gral SSOO- Rep, manteniment i 
conserv edifici 1.000,00 202,83 1.202,83 

2014 413 31301 22711 Control de Plagues - Salut pública 31.100,00 7.235,80 38.335,80 

2014 421 32101 22000 
Talaia - material ordinari no 
inventariable 250,00 6,20 256,20 

2014 422 32111 21200 
CEIP Pompeu Fabra - rep, mant i 
conserv. Edificis 6.000,00 245,86 6.245,86 

2014 443 23000 21200 
Cementiri - reparacio, manteniment, 
conservacio 1.100,00 16,30 1.116,30 

2014 444 15101 21000 
Brig Obres. Reparacio, mant i 
conservacio vies publiques 100.000,00 278,30 100.278,30 

2014 445 17100 21000 Parcs i Jardins - Rep. Mant i conserv 70.000,00 13.600,27 83.600,27 

2014 446 16600 21040 
Aigües Residuals - rep. Mant. 
Conservacio 36.700,00 988,86 37.688,86 

2014 446 17201 21000 
Franges de protecció d'incendis- rep i 
mant 148.683,00 25.563,86 174.246,86 

2014 451 33899 22609 
Prom i difusio cultura - Festejos 
populars i espectacles 36.000,00 1.400,00 37.400,00 
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2014 463 92501 22602 
Comunicació - publicacions i materials 
divulgatius 18.000,00 393,25 18.393,25 

2014 621 24101 22606 Cursos de formació ocupacional 60.000,00 3.624,68 63.624,68 

2014 621 32301 22606 Cursos d'idiomes 19.100,00 84,70 19.184,70 

2014 621 43302 22699 
Promoció econòmica - Pla 
desenvolupament local 54.000,00 4.100,48 58.100,48 

     

 
TOTAL 910.433,00 61.998,54 972.431,54 

 
 
Finançament – Pressupost d’Ingressos – Crèdits en Alta 
 
Finançament 
 
Romanent de Tresoreria Despeses Generals (611 87.000) 61.998,54 € 

 
SEGON.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió 
ordinària que se celebri, de conformitat amb l’establert en l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre. 
 

TERCER.- Aprovar, i conseqüentment, reconèixer l’obligació de la relació de factures O/2014/72 

per import de 61.131,14 euros, vinculades, totes elles a la incorporació de romanents de crèdit, 

així com ordenar-ne el pagament d’acord amb els principis i prelacions previstes en l’article 187 

del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

QUART.- Donar trasllat del present acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria municipals. 

5.3. ACCEPTACIÓ  RECURS ECONÒMIC CONSISTENT EN EL FONS DE PRESTACIÓ “SUPORT AL 

SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 

 
Atès que en data 30 de gener de 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 en el Catàleg de serveis 2014 es preveu el recurs econòmic consistent en el fons de prestació 

“Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals” adreçat a ajuntaments de fins a 300.000 

habitants que siguin titulars d’escoles bressol municipals. 

Atès que a data 7 de maig de 2014 la Diputació de Barcelona va comunicar a l’Ajuntament de Vallirana la 

concessió del fons de prestació “Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals” per 

import de 7.252 euros. 

Atès que per a l’efectivitat de la concessió, es necessari que els destinataris manifestin expressament 

l’acceptació de l’ajut, així com també tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució, 

com a molt tard el 15 de juliol de 2014, mitjançant el model normalitzat disponible a la Seu Electrònica 
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Corporativa, en el sí del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions, en l’espai de la Xarxa de 

Governs Locals. 

Atès que la Regidoria d’Ensenyament necessita suport al servei de menjador de les escoles bressol 

municipals.  

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 

PRIMER: ACCEPTAR el recurs econòmic consistent en el fons de prestació “Suport al servei de menjador 

de les escoles bressol municipals” de la Diputació de Barcelona, per import de 7.252 euros, a través del 

model C301. 

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

5.4. APROVACIÓ QUOTES A SUFRAGAR PER AL CONCEPTE DE TELEASSISTÈNCIA 
CORRESPONENTS AL MES DE ABRIL DE 2014 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès que des del servei gestor de Serveis Socials s’han validat les dades corresponents al servei de 
teleassistència per a la mensualitat del mes de abril de 2014, 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 Fiscal número 33 Reguladora del preu públic per Servei de 
Teleassistència.  
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:   
 
PRIMER. Aprovar les quotes a sufragar per al concepte de teleassistència corresponents al mes de abril 
de 2014, autoritzant-ne l’emissió de 156 rebuts, amb un import total de 964,22€ (nou-cents seixanta-
quatre euros amb vint i dos cèntims), d’acord amb la relació que s’adjunta al present acord. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al departament de Serveis Socials, per a la seva comunicació i notificació 
als usuaris afectats, al departament de Gestió Tributària, a la Intervenció i a la Tresoreria Municipals.  
 

 
5.5. ACORD D’APROVACIÓ DE LES QUOTES DELS CURSOS QUE ES PROGRAMEN DES 
DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès que des del servei gestor de Joventut s’han validat les dades corresponents als cursos que 
es programen des de la pròpia regidoria, a les dependències municipals del Casal de Joves, 
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ofertat com activitat dins la programació de l’Agenda Jove corresponent als mesos de maig, juny 
i juliol del 2014,  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 i els imports previstos en l’ordenança fiscal de Preus Públics Municipals vigent. 
 
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 33 Reguladora del preu públic per cursos que es 
programen des de la Regidoria de Joventut.  
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
PRIMER. Aprovar les quotes a sufragar per als següents cursos i conceptes:  
 
-Curs de TRAPILLO I AMIGURUMI corresponents a la quota única d’inscripció, autoritzant-ne 
l’emissió de 5 rebuts de forma domiciliada, amb un import total de 125,00 € (5 rebuts * 25 €) 
(cent vint-i-cinc euros). 
 
-Curs de ZUMBA DIJOUS (HORARI 20 A 21H)  corresponents a la quota única d’inscripció, 
autoritzant-ne l’emissió de 26 rebuts de forma domiciliada, amb un import total de 650,00 € (26 
rebuts * 25 €) (sis-cents cinquanta euros). 
 
-Curs de ZUMBA DIMARTS (HORARI 19 A 20H)  corresponents a la quota única d’inscripció, 
autoritzant-ne l’emissió de 10 rebuts de forma domiciliada, amb un import total de 250,00 € (10 
rebuts * 25 €) (dos-cents cinquanta euros). 
 
-Curs de ZUMBA DIJOUS (HORARI 18 A 19H)  corresponents a la quota única d’inscripció, 
autoritzant-ne l’emissió de 22 rebuts de forma domiciliada, amb un import total de 550,00 € (22 
rebuts * 25 €) (cinc-cents cinquanta euros). 
 
-Curs de ZUMBA DILLUNS corresponents a la quota única d’inscripció, autoritzant-ne l’emissió 
de 9 rebuts de forma domiciliada, amb un import total de 225,00 € (9 rebuts * 25 €) (dos-cents 
vint-i-cinc euros). 
 
-Curs de BOLLYWOOD corresponents a la quota única d’inscripció, autoritzant-ne l’emissió de 5 
rebuts de forma domiciliada, amb un import total de 190,00 € (5 rebuts * 38 €) (cent noranta 
euros). 
 
-Curs de ZUMBA DIJOUS (HORARI 19 A 20H)  corresponents a la quota única d’inscripció, 
autoritzant-ne l’emissió de 9 rebuts de forma domiciliada, amb un import total de 225,00 € (9 
rebuts * 25 €) (dos-cents vint-i-cinc euros). 
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-Curs de ZUMBA DIMARTS (HORARI 18 A 19H)  corresponents a la quota única d’inscripció, 
autoritzant-ne l’emissió de 21 rebuts de forma domiciliada, amb un import total de 525,00 € (21 
rebuts * 25 €) (cinc-cents vint-i-cinc euros). 
 
-Curs de ZUMBA DIMARTS (HORARI 20 A 21H)  corresponents a la quota única d’inscripció, 
autoritzant-ne l’emissió de 25 rebuts de forma domiciliada, amb un import total de 625,00 € (25 
rebuts * 25 €) (sis-cents vint-i-cinc euros). 
 
-Curs de CHACKRAS DANCE corresponents a la quota única d’inscripció, autoritzant-ne 
l’emissió de 9 rebuts de forma domiciliada, amb un import total de 225€  (9 rebuts * 25 €) (dos-
cents vint-i-cinc euros). 
 
-Curs de DANSA ORIENTAL corresponents a la quota única d’inscripció, autoritzant-ne l’emissió 
de 15 rebuts de forma domiciliada, amb un import total de 570,00 € (15 rebuts * 38 €) (cinc-cents 
setanta euros). 
 
-Curs de IOGA I corresponents a la quota única d’inscripció, autoritzant-ne l’emissió de 17 rebuts 
de forma domiciliada, amb un import total de 595,00 € (17 rebuts * 35 €) (cinc-cents noranta-cinc 
euros). 
 
-Curs de LLENGUATGE DE SIGNES – NIVELL INICIAL corresponents a la quota única 
d’inscripció, autoritzant-ne l’emissió de 8 rebuts de forma domiciliada, amb un import total de 
304,00 € (8 rebuts * 38 €) (tres-cents quatre euros). 
 
-Curs de NADÓ BENVINGUT AL MÓN corresponents a la quota única d’inscripció, autoritzant-ne 
l’emissió de 7 rebuts de forma domiciliada, amb un import total de 175,00 € (7 rebuts * 25 €) 
(cent setanta-cinc euros). 
 
-Curs de PACK INFORMÀTICA corresponents a la quota única d’inscripció, autoritzant-ne 
l’emissió de 10 rebuts de forma domiciliada, amb un import total de 750,00 € (10 rebuts * 75 €) ( 
set-cents cinquanta euros). 
 
-Curs de SEVILLANES – NIVELL INICIAL corresponents a la quota única d’inscripció, 
autoritzant-ne l’emissió de 19 rebuts de forma domiciliada, amb un import total de 722,00 € (19 
rebuts * 38 €) (set-cents vint-i-dos euros). 
 
-Curs de DISSENYA LA TEVA  DIETA corresponents a la quota única d’inscripció, autoritzant-ne 
l’emissió de 5 rebuts de forma domiciliada, amb un import total de 125,00 € (5 rebuts * 25 €) 
(cent vint-i-cinc euros). 
 
-Curs de IOGA II corresponents a la quota única d’inscripció, autoritzant-ne l’emissió de 15 
rebuts de forma domiciliada, amb un import total de 480,00 € (15 rebuts * 32 €) (quatre-cents 
vuitanta euros). 
 
-Curs de NADÓ A LA PANXA corresponents a la quota única d’inscripció, autoritzant-ne l’emissió 
de 7 rebuts de forma domiciliada, amb un import total de 175,00 € (7 rebuts * 25 €) (cent setanta-
cinc euros). 
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-Curs de NADÓ CREIX corresponents a la quota única d’inscripció, autoritzant-ne l’emissió de 10 
rebuts de forma domiciliada, amb un import total de 250,00 € (10 rebuts * 25 €) (dos-cents 
cinquanta euros). 
 
-Curs de PATCHWORK corresponents a la quota única d’inscripció, autoritzant-ne l’emissió de 7 
rebuts de forma domiciliada, amb un import total de 350,00 € (7 rebuts * 50 €) (tres-cents 
cinquanta euros). 
 
-Curs de TAROT EVOLUTIU AMB ARCANS MAJORS corresponents a la quota única 
d’inscripció, autoritzant-ne l’emissió de 6 rebuts de forma domiciliada, amb un import total de 
162,00 € (6 rebuts * 27 €) (cent seixanta-dos euros). 
 
SEGON. Notificar aquest acord al departament de Joventut, al departament de Gestió Tributària, 
a la Intervenció i a la Tresoreria Municipals. 
 
 
5.6. RENÚNCIA SUBVENCIÓ SOL.LICITADA ESTUDI DE TARIFES I CONTRACTACIÓ 

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

Atès que en data 19 de març la Junta de govern local va aprovar la sol·licitud d’aquesta 

subvenció a la la Diputació de Barcelona relacionada en el  catàleg de serveis 2014. 

La Junta de govern local acorda per unanimitat: 

PRIMER: Renunciar a la subvenció per a l’Estudi de tarifes i contractació subministrament 

elèctric equipaments municipals 

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

5.7. ACORD DE LIQUIDACIÓ DE TAXA PELS APROFITAMENTS ESPECIALS A FAVOR 

D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENTS QUE AFECTIN A LA 

GENERALITAT O UNA PART DEL VEÏNAT. 

 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Ateses les declaracions presentades per IBERDROLA GENERACION SAU corresponents al 1r 
TRIMESTRE DE 2014 en concepte de Taxa per utilització privativa per aprofitaments especials 
constituïts en el sol, subsòl o volada de les vies publiques municipals a favor d’Empreses 
Explotadores de Subministraments que afectin a la generalitat o una part del veïnat.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
A l'empara del previst als articles 24.1.c i 57 del Text refós de la Llei d’hisendes Locals, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, on es regula la Taxa per utilització privativa per 
aprofitaments especials constituïts en el sol, subsòl o volada de les vies publiques municipals a 
favor d’Empreses Explotadores de Subministraments que afectin a la generalitat o una part del 
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veïnat.  
 
Atès el que disposa l’Ordenança reguladora de Taxa pels Aprofitaments Especials a favor 
d’Empreses Explotadores de Subministraments que afectin a la generalitat o una part del veïnat. 
 
Atès allò que disposa 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 localsapunta 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: 
 
PRIMER.-Aprovar les liquidacions presentades o efectuades per IBERDROLA GENERACION 
SAU corresponents a: 
 
Periodo: 1T/2014    Import: 703,51€ 
 
 
SEGON- Notificar aquest acord als interessats, al departament de Gestió Tributària, a la 
Intervenció i a la Tresoreria Municipals.  
 
 

5.8.ACORD DE LIQUIDACIÓ DE TAXA PELS APROFITAMENTS ESPECIALS A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENTS QUE AFECTIN A LA 
GENERALITAT O UNA PART DEL VEÏNAT. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Ateses les declaracions presentades per ENDESA ENERGIA SAU corresponents al 1r 
TRIMESTRE DE 2014 en concepte de Taxa per utilització privativa per aprofitaments especials 
constituïts en el sol, subsòl o volada de les vies publiques municipals a favor d’Empreses 
Explotadores de Subministraments que afectin a la generalitat o una part del veïnat.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
A l'empara del previst als articles 24.1.c i 57 del Text refós de la Llei d’hisendes Locals, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, on es regula la Taxa per utilització privativa per 
aprofitaments especials constituïts en el sol, subsòl o volada de les vies publiques municipals a 
favor d’Empreses Explotadores de Subministraments que afectin a la generalitat o una part del 
veïnat.  
 
Atès el que disposa l’Ordenança reguladora de Taxa pelsAprofitaments Especials a favor 
d’Empreses Explotadores de Subministraments que afectin a la generalitat o una part del veïnat. 
 
Atès allò que disposa 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 localsapunta que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les 
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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: 
 
PRIMER.-Aprovar les liquidacions presentades o efectuades per ENDESA ENERGIA SAU A-
81948077corresponents a: 
 
Periodo    1T/2014 GAS      Import: 595,53€ 
 
 
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats, al departament de Gestió Tributària, a la 
Intervenció i a la Tresoreria Municipals.  
 
5.9. PROPOSTA D’ACORD DE LIQUIDACIÓ DE TAXA PELS APROFITAMENTS ESPECIALS 
A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENTS QUE AFECTIN A LA 
GENERALITAT O UNA PART DEL VEÏNAT. 
 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Ateses les declaracions presentades per ENDESA ENERGIA XXI SLU corresponents al 1r 
TRIMESTRE DE 2014 en concepte de Taxa per utilització privativa per aprofitaments especials 
constituïts en el sol, subsòl o volada de les vies publiques municipals a favor d’Empreses 
Explotadores de Subministraments que afectin a la generalitat o una part del veïnat.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
A l'empara del previst als articles 24.1.c i 57 del Text refós de la Llei d’hisendes Locals, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, on es regula la Taxa per utilització privativa per 
aprofitaments especials constituïts en el sol, subsòl o volada de les vies publiques municipals a 
favor d’Empreses Explotadores de Subministraments que afectin a la generalitat o una part del 
veïnat.  
 
Atès el que disposa l’Ordenança reguladora de Taxa pels Aprofitaments Especials a favor 
d’Empreses Explotadores de Subministraments que afectin a la generalitat o una part del veïnat. 
 
Atès allò que disposa 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 localsapunta 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: 
 
PRIMER.-Aprovar les liquidacions presentades o efectuades per ENDESA ENERGIA XXI SLU B-
82846825corresponents a: 
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Periodo: 1T/2014 Electric.TOVOP  Import: 13,98€ 
 
SEGON-  Notificar aquest acord als interessats, al departament de Gestió Tributària, a la 
Intervenció i a la Tresoreria Municipals.  
 
 
5.10 ACORD DE LIQUIDACIÓ DE TAXA PELS APROFITAMENTS ESPECIALS A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENTS QUE AFECTIN A LA 
GENERALITAT O UNA PART DEL VEÏNAT. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Ateses les declaracions presentades per ENDESA ENERGIA SAU corresponents al 1r 
TRIMESTRE DE 2014 en concepte de Taxa per utilització privativa per aprofitaments especials 
constituïts en el sol, subsòl o volada de les vies publiques municipals a favor d’Empreses 
Explotadores de Subministraments que afectin a la generalitat o una part del veïnat.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
A l'empara del previst als articles 24.1.c i 57 del Text refós de la Llei d’hisendes Locals, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, on es regula la Taxa per utilització privativa per 
aprofitaments especials constituïts en el sol, subsòl o volada de les vies publiques municipals a 
favor d’Empreses Explotadores de Subministraments que afectin a la generalitat o una part del 
veïnat.  
 
Atès el que disposa l’Ordenança reguladora de Taxa pelsAprofitaments Especials a favor 
d’Empreses Explotadores de Subministraments que afectin a la generalitat o una part del veïnat. 
 
Atès allò que disposa 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 localsapunta 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: 
 
PRIMER.-Aprovar les liquidacions presentades o efectuades per ENDESA ENERGIA SAU A-
81948077corresponents a: 
 
Periodo: 1T/2014 ELECTRICIDAD  Import: 5.956,53€ 
 
 
SEGON-Notificar aquest acord als interessats, al departament de Gestió Tributària, a la 
Intervenció i a la Tresoreria Municipals.  
 
 

5.11. ACORD DE LIQUIDACIÓ DE TAXA PELS APROFITAMENTS ESPECIALS A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENTS QUE AFECTIN A LA 
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GENERALITAT O UNA PART DEL VEÏNAT. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Ateses les declaracions presentades per ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL 
corresponents al 1r TRIMESTRE DE 2014 en concepte de Taxa per utilització privativa per 
aprofitaments especials constituïts en el sol, subsòl o volada de les vies publiques municipals a 
favor d’Empreses Explotadores de Subministraments que afectin a la generalitat o una part del 
veïnat.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
A l'empara del previst als articles 24.1.c i 57 del Text refós de la Llei d’hisendes Locals, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, on es regula la Taxa per utilització privativa per 
aprofitaments especials constituïts en el sol, subsòl o volada de les vies publiques municipals a 
favor d’Empreses Explotadores de Subministraments que afectin a la generalitat o una part del 
veïnat.  
 
Atès el que disposa l’Ordenança reguladora de Taxa pelsAprofitaments Especials a favor 
d’Empreses Explotadores de Subministraments que afectin a la generalitat o una part del veïnat. 
 
Atès allò que disposa 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 localsapunta 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: 
 
PRIMER.-Aprovar les liquidacions presentades o efectuades per ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA SL B-82846817 corresponents a: 
 
Periodo: 1T/2014       Import: 12.378,16€ 
 
SEGON-Notificar aquest acord als interessats, al departament de Gestió Tributària, a la 
Intervenció i a la Tresoreria Municipals.  
5.13. PROPOSTA D’ACORD DE LIQUIDACIÓ DE TAXA PELS APROFITAMENTS ESPECIALS 
A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENTS QUE AFECTIN A LA 
GENERALITAT O UNA PART DEL VEÏNAT. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Ateses les declaracions presentades per ENDESA ENERGIA XXI SLU corresponents al 1r 
TRIMESTRE DE 2014 en concepte de Taxa per utilització privativa per aprofitaments especials 
constituïts en el sol, subsòl o volada de les vies publiques municipals a favor d’Empreses 
Explotadores de Subministraments que afectin a la generalitat o una part del veïnat.  
 
FONAMENTS DE DRET 
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A l'empara del previst als articles 24.1.c i 57 del Text refós de la Llei d’hisendes Locals, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, on es regula la Taxa per utilització privativa per 
aprofitaments especials constituïts en el sol, subsòl o volada de les vies publiques municipals a 
favor d’Empreses Explotadores de Subministraments que afectin a la generalitat o una part del 
veïnat.  
 
Atès el que disposa l’Ordenança reguladora de Taxa pelsAprofitaments Especials a favor 
d’Empreses Explotadores de Subministraments que afectin a la generalitat o una part del veïnat. 
 
Atès allò que disposa 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 localsapunta 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: 
 
PRIMER.-Aprovar les liquidacions presentades o efectuades per ENDESA ENERGIA XXI SLU B-
82846825corresponents a: 
 
Periodo: 1T/2014 Electricitat     Import: 3.078,07€ 
 
 
SEGON-  Notificar aquest acord als interessats, al departament de Gestió Tributària, a la 
Intervenció i a la Tresoreria Municipals.  
 

 
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                   1.330,08 euros 
-Subvenció ajuda social a una família usuària de l’escola bressol               131,39 euros 
 
SEGON.- Donar trasllat del present acord als interessats i a Tresoreria 
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Nº 7. – ASSUMPTES DE PERSONAL 
 
7.1. APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ, MITJANÇANT 
CONCURS OPOSICIÓ, D’UNA PLAÇA VACANT DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE JOVENTUT 
PER A COBRIR EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL INTERÍ, i LA CONSTITUCIÓ D’UNA 
BORSA DE TREBALL PER A COBRIR LES VACANTS QUE ES PUGUIN PRODUIR A 
L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA. 
 
Atès la necessitat de cobrir una plaça de tècnic/a auxiliar de joventut, en règim de personal 
laboral interí, per substitució de la seva titular, pel procediment de Concurs Oposició; i la creació, 
d’una borsa de treball per a cobrir, en règim de personal laboral temporal, les vacants que es 
puguin produir a l’Ajuntament de Vallirana. 
 
Atès que per tal de contractar, personal laboral amb caràcter no permanent, per cobrir les 
esmentades vacants, d’acord amb el que disposa l'article 3.2 del RDL 20/2011 en concordança 
amb l’article 25 de la LBRL, que permet el nomenament d’interins en casos excepcionals, per tal 
de cobrir necessitats urgents i inajornables, que tenen la consideració de prioritàries i afecten al 
funcionament dels serveis públics essencials es necessari portar a terme una selecció de 
personal. 
 
Atès el que disposa l’article 10 de l’EBEP i l’article 6 i següents del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals i les demés 
disposicions legals aplicables. 
 
Examinades les bases de la convocatòria del procés de selecció esmentat i de conformitat amb 
l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
 
Per tot això, atès la proposta realitzada per la Regidoria de Joventut, Cooperació i Igualtat i la 
Regidoria de Recursos Humans i Participació Ciutadana, i tenint en compte que l’adopció 
d’aquest Acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions 
acordades en data 27 de març de 2012, mitjançant la resolució del Decret d’Alcaldia núm. 114, 
l’Alcaldessa,  
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
PRIMER. Aprovar les bases reguladores adjuntes de la convocatòria del concurs oposició per 
cobrir d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Joventut i la constitució d’una borsa de treball, per les 
vacants que es puguin produir. 
 
SEGON. Publicar íntegrament les esmentades bases en el taulell d’anuncis i la pàgina web de 
l’Ajuntament. 
 
TERCER. El termini per presentar sol·licituds comptarà des de la publicació de la convocatòria 
corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Província fins 
a vint dies naturals a partir de l’endemà de la darrera publicació. 
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QUART. Donar compte d’aquest acord a la Regidoria de Joventut, Cooperació i Igualtat,  a la 
Regidora de Recursos Humans i Participació Ciutadana, al Comitè d’Empresa, i si s’escau a les 
seccions sindicals 
 
7.2. 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 Laboral                                        préstec                                         1.000,00 euros 

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

Nº 8.- ASSUMPTES DIVERSOS 
 
8.1. LLICÈNCIES MUNICIPALS PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ PER ESPAIS PÚBLICS 
DE ANIMALS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLÓS 
 
-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 
DOBERMANN, MASCLE, amb núm. d’identificació 941000013909780. 

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 DOBERMANN SEXE: MASCLE 

NÚM. IDENTIFICACIÓ: 941000013909780 

 

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. 
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Segon.- Aprovar la liquidació amb els següents imports: 

Atorgament de la llicència 36,00 € 

  

TOTAL 36,00 € 

 
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. 

Ordenança municipal de protecció dels animals i reguladora de la seva tinença. 
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-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 PITBULL 
RED, FEMELLA, amb núm. d’identificació 977200008636839. 

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 PITBULL RED SEXE: FEMELLA 

NÚM. IDENTIFICACIÓ: 977200008636839 

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 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. 
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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. 

 
-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 PITBULL 
RED, MASCLE, amb núm. d’identificació 977200008637693. 

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 PITBULL RED SEXE: MASCLE 

NÚM. IDENTIFICACIÓ: 977200008637693 

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 18,00 € 

Alta al cens municipal 10,00 € 
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TOTAL 28,00 € 

 
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. 

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

 

8.2. AUTORITZACIÓ PP 
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VISTA la sol·licitud de llicència d’ús privatiu de un espai al C/ Major 322, formulada per la Sr. 
Ivan  Garcia en representació del PARTIDO POPULAR VALLIRANA en els termes que 
s’annexen al present acord,  
 
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 Participació Ciutadana, 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 a la Sr. Ivan Garcia, sens perjudici de tercer i salvant el dret de propietat, 
llicència per a l’ús privatiu de un espai al C/ Major 322. consistent en instal.lar una carpa 
informativa. 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, a la 
present resolució. 
 
a) El permís és pel dia 23 de maig, de 9:00 a 14:00h. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord als interessats, i a l’Àrea de Serveis Territorials, al Tècnic 
de Participació Ciutadana i a la Policia Local. 
 
 
8.3. ANUL.LACIÓ DENÚNCIES 
 
-Vist l’expedient presentat per la Instructora de multes de la Policia Local d’aquest Ajuntament 
amb data 29 d’abril de 2014, en la qual demana l’anul.lació de les actuacions endegades al 
respecte ja que es va produir un error de transcripció degut a que la matricula 3769-GCC 
correspon a un BMW model 118D i no a un NISSAN QASHQAI, com es fa constar en la 
denúncia butlletí núm. 007862, expedient 2014007862 i que el butlletí 006672 expedient 
2014006672 la matricula B-8392-VW, pertany a un HONDA CIVIC i no a un Peugeot 206. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Procedir a l’anul.lació de la denúncia butlletí núm. 007862, expedient 2014007862 i 
butlletí 006672 expedient 2014006672, pels motius a dalt exposats. 
 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a la Tresoreria-Intervenció a la Policia Local, 
Departament de Multes i a l’ORTG. 
 
--Vist l’expedient presentat per la Instructora de multes de la Policia Local d’aquest Ajuntament 
amb data 5 de maig de 2014, en la qual demana l’anul.lació de les actuacions endegades al 
respecte ja que es va produir un error de transcripció degut a que es feia constar que el seu 
vehicle Ford Focus matricula 9289-GZF, estava estacionat a la “zona senyalitzada per a l’ús 
exclusiu de minusvàlids”, quan realment era a la zona senyalitzada per càrrega i descàrrega. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Procedir a l’anul.lació de la denúncia expedient 2014007055 pels motius a dalt 
exposats. 
 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a la Tresoreria-Intervenció a la Policia Local, 
Departament de Multes i a l’ORTG. 
 
 
I no havent-hi més assumptes de que tractar per la Presidència es declara aixecada la sessió 
essent les 21,45 hores. En dono fe. 
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