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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA   DE GOVERN     LOCAL 
EL DIA  14 GENER DE 2015. 
 
Vallirana,  14 gener  de 2015 , 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. Alcaldessa Eva-Maria 
Martinez Morales, 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  Secretari Sr. Pablo Fernández Fernández 
Assistits pel Interventor Municipal Sr. Francisco-Javier Goytisolo Marquínez 
 
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 18 hores es passa a tractar els assumptes inclosos en 
l'Ordre del Dia. 

 
Nº 1.- INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA. 
 
S'informa per l'Alcaldia dels fets ocorreguts durant aquesta setmana. 
 

Nº 2.- SECRETARIA 
 
2.1. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT 

VICENÇ DELS HORTS I L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA EN L’ÀMBIT DELS SERVEIS A 

LES PERSONES EMPRENEDORES, LES EMPRESES I ELS POLÍGONS D’ACTIVITAT 

ECONÒMICA. 

Atès que la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Vallirana 

treballa activament per la dinamització econòmica del municipi, desenvolupant, entre d’altres, 

accions de suport a les empreses del municipi. 

Atès que s’han establert contactes continus amb diversos Ajuntament propers, (Sant Vicenç del 

Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Cervelló, Corbera de Llobregat, La 
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Palma de Cervelló i Pallejà) per desenvolupar un programa de PROSPECCIÓ D’EMPRESES 

CONJUNTA, del que es desprèn el possible conveni que s’adjunta 

Vist l’interès de l’Ajuntament de Vallirana en el projecte presentat, així com la voluntat del nostre 

Ajuntament de desenvolupar accions coordinades amb altres ens que puguin revertir en la 

creació de riquesa pels veïns i veïnes de Vallirana 

Vista la col·laboració establerta amb l’Ajuntament de Sant Vicenç del Horts durant molt de temps, 

en relació a, entre d’altres, l’atenció a l’emprenedoria de Vallirana. No existeix document formal 

d’aquesta col·laboració. 

Atès que en data 27/11/2014 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 2015, el seu 

règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos.  

Atès que el mateix catàleg i les consultes tècniques realitzades recomanen que les actuacions 

tinguin un important component de supramunicipalitat que optimitzi els recursos dedicats i 

maximitzi els resultats. Aquesta supramunicipalitat en l’execució d’accions puntuarà en el 

concurs de concurrència competitiva per accedir a les subvencions. 

I vist l’informe favorable emès per part de la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 

de Vallirana 

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració annex entre l’Ajuntament de Sant Vicenç del Horts 

i l’Ajuntament de Vallirana, així com els altres Ajuntaments subscriptors, en l’àmbit dels serveis a 

les persones emprenedores, les empreses i els polígons d’activitat econòmica 

SEGON.- Autoritzar l’alcaldessa per a la signatura del present conveni. 

TERCER.- Donar trasllat del present acord a la Regidoria de Promoció Econòmica i al 
Departament de Secretaria de l’Ajuntament de Vallirana, i a l’Ajuntament de Sant Vicenç del 
Horts 
 

Nº 3.- ASSUMPTES D’INTERVENCIÓ-TRESORERIA 
 
3.1. RESOLUCIÓ SANCIONADORA EXPEDIENTS PER INFRACCIÓ DE TRÀNSIT 
 
Vist el contingut de  la relació d’infractors de la normativa en matèria de trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial,  que figuren a la remesa número 15002080, tramesa per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons llistat iniciat per 
2014008434  i finalitzat per, per 2014008402 
Un valor total de  400 €. (200 €, per cada expedient) 
 
Atès que de les dades que consten als corresponents expedients sancionadors tramitats contra 
els interessats identificats al referit llistat es desprèn que les denúncies formulades pels agents 
de l’autoritat han estat notificades per  l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
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Barcelona, en exercici de les funcions delegades per aquest Ajuntament,  sense que en aquest 
moment consti que s’hagin formulat al.legacions o s’hagi procedit al pagament potestatiu i 
voluntari de les quanties corresponents a la infracció denunciada. 
 
 
Atès que  en la instrucció i tramitació dels presents  procediments sancionadors s’ha donat 
compliment a allò que disposen els articles 73 i següents del  Text articulat de la  Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat per RD legislatiu 339/1990, de 2 
de març; així com el que preveu el RD 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament 
de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària. 
 
Atès que de les actuacions practicades en aquests expedient es desprèn que queden acreditats 
els fets denunciats i l’autoria dels mateixos, per la qual cosa procedeix dictar la corresponent 
resolució sancionadora. 
 
Vist el que disposa l’article 14  del RD 320/1994  i resta de normativa concordant. 
  
A proposta de l’Instructor dels expedients, aquesta Alcaldia, en ús de les facultat que té 
conferides per l'article 71 de la Llei de seguretat viària,  
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Imposar a les persones que es relacionen a l’annex  segons llistat iniciat per 
2014008434 i finalitzat per 2014008402 , integrants de la remesa número 15002080 , tramesa 
per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, les sancions de multa, en la 
quantia reflectida a l’annex per a cada un d’ells, per infracció als preceptes del RD legislatiu 
339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el Text articulat de la Llei sobre trànsit, circu lació de 
vehicles a motor i seguretat viària, i als seus reglaments de desplegament que en cada cas es 
detalla en la relació adjunta. 
 
Segon..-  Notificar  la present resolució als interessats, amb indicació dels recursos que contra la 
mateixa poden interposar. 
 
 
3.2. INCOACIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS 
 
Aquesta Alcaldia ha tingut coneixement, mitjançant denúncia formulada pel denunciants que 
s’indiquen en la relació adjunta, número 15001788  de data 09/01/2015 de les conductes que així 
mateix es detallen, les quals poden ser constitutives d’infracció administrativa als preceptes de la 
Llei de seguretat viària (LSV) aprovada per RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, Reglament 
general de circulació (RGC), aprovat per RD 1428/2003, de 21 de novembre o Ordenança 
municipal de circulació (OM). 

 
Les infraccions denunciades, i sense perjudici d’allò que resulti de la instrucció dels expedients, 
poden comportar, a més de la sanció pecuniària, la detracció de punts que s’expressen en 
l'esmentada relació annexa. 
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Per tot això, d'acord amb allò que disposa l'article 73 de la Llei de seguretat viària i en virtut de les 
competències atribuïdes per l’article 71 de l'indicat text legal,  
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació annexa, número 
15001788  de data. que comença per 2015009814 i finalitza per 2015009813 , per un valor total 
de  1.150 € . 
 
Segon.- Designar instructor dels referits expedients a Carmen Sánchez, que podrà ser objecte 
d'abstenció o recusació en els termes previstos als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.    
 
Tercer.- Traslladar aquest acord als interessats per a que en el termini de 20 dies al·leguin el que 
creguin convenient, amb aportació o proposició de les proves que estimin adients en la seva 
defensa. 
 

3.3.ACORD D’INICIACIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 9 
bis DEL RDL 339/1990 DE 2 DE MARÇ. 

Vist l’expedient instruït per infracció de l’article 146.1 del Reglament general de circulació, RD 
1428/2003, de 21 de novembre, com a titular o arrendatari del vehicle amb el qual es va cometre 
la infracció, per un valor de 200€. 
 
Vist que, segons resulta dels registres de la Direcció General de Trànsit, el titular o arrendatari 
indicat no apareix com a posseïdor de cap permís o llicència per conduir, per la qual cosa es va 
efectuar la preceptiva notificació amb requeriment per tal que identifiqués el conductor del 
vehicle, sense que consti el seu acompliment en el termini concedit a l'efecte. 
  
Vist allò que disposa l’article 9 bis de la Llei de seguretat viària, aprovada per RD legislatiu 
339/1990, de 2 de març, en relació a l’obligació del titular del vehicle, degudament requerit, 
d’identificar al conductor responsable de la infracció, tipificànt-se el seu incompliment sense 
causa justificada com infracció molt greu, d'acord amb l'article 65.5.j) de l'indicat text legal. 
  
Per tot això, a proposta de l'instructor de l'expedient, d'acord amb allò que disposa l'article 73 de la 
Llei de seguretat viària i en virtut de les competències atribuïdes per l’article 71 de l'indicat text 
legal,  
 
La Junta de Govern Loca acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient sancionador 2014-08168, per desconeixement de la 
identitat del presumpte infractor. 
  
Segon.- Incoar expedient sancionador per presumpta infracció de l’article 9 bis de la Llei de 
seguretat viària, al titular o arrendatari del vehicle, per incompliment de l’obligació de facilitar la 
identitat del conductor, havent estat requerit per fer-ho. 
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Tercer.- Designar instructor dels referits expedients a Carmen Sánchez, que podrà ser objecte 
d'abstenció o recusació en els termes previstos als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.   
  
Quart.- Traslladar aquest acord a l'interessat per tal que en el termini de 20 dies al·leguin el que 
creguin convenient, amb aportació o proposició de les proves que estimin adients en la seva 
defensa. 

3.4. ACORD D’INICIACIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 9 
bis DEL RDL 339/1990 DE 2 DE MARÇ. 

Vist l’expedient instruït per infracció de l’article 146.1 del Reglament general de circulació, RD 
1428/2003, de 21 de novembre, com a titular o arrendatari del vehicle amb el qual es va cometre 
la infracció, per un valor de 400€. 
 
Vist que, segons resulta dels registres de la Direcció General de Trànsit, el titular o arrendatari 
indicat no apareix com a posseïdor de cap permís o llicència per conduir, per la qual cosa es va 
efectuar la preceptiva notificació amb requeriment per tal que identifiqués el conductor del 
vehicle, sense que consti el seu acompliment en el termini concedit a l'efecte. 
  
Vist allò que disposa l’article 9 bis de la Llei de seguretat viària, aprovada per RD legislatiu 
339/1990, de 2 de març, en relació a l’obligació del titular del vehicle, degudament requerit, 
d’identificar al conductor responsable de la infracció, tipificànt-se el seu incompliment sense 
causa justificada com infracció molt greu, d'acord amb l'article 65.5.j) de l'indicat text legal. 
  
Per tot això, a proposta de l'instructor de l'expedient, d'acord amb allò que disposa l'article 73 de la 
Llei de seguretat viària i en virtut de les competències atribuïdes per l’article 71 de l'indicat text 
legal,  
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient sancionador 2014-008891 per desconeixement de la 
identitat del presumpte infractor. 
  
Segon.- Incoar expedient sancionador per presumpta infracció de l’article 9 bis de la Llei de 
seguretat viària, al titular o arrendatari del vehicle, per incompliment de l’obligació de facilitar la 
identitat del conductor, havent estat requerit per fer-ho. 
 
Tercer.- Designar instructor dels referits expedients a Carmen Sánchez, que podrà ser objecte 
d'abstenció o recusació en els termes previstos als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.   
  
Quart.- Traslladar aquest acord a l'interessat per tal que en el termini de 20 dies al·leguin el que 
creguin convenient, amb aportació o proposició de les proves que estimin adients en la seva 
defensa. 
 
3.5. INCOACIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS 
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Aquesta Alcaldia ha tingut coneixement, mitjançant denúncia formulada pel denunciants que 
s’indiquen en la relació adjunta, número 15000784  de data 02/01/2015 de les conductes que així 
mateix es detallen, les quals poden ser constitutives d’infracció administrativa als preceptes de la 
Llei de seguretat viària (LSV) aprovada per RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, Reglament 
general de circulació (RGC), aprovat per RD 1428/2003, de 21 de novembre o Ordenança 
municipal de circulació (OM). 

 
Les infraccions denunciades, i sense perjudici d’allò que resulti de la instrucció dels expedients, 
poden comportar, a més de la sanció pecuniària, la detracció de punts que s’expressen en 
l'esmentada relació annexa. 
 
Per tot això, d'acord amb allò que disposa l'article 73 de la Llei de seguretat viària i en virtut de les 
competències atribuïdes per l’article 71 de l'indicat text legal,  
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació annexa, número 
15000784  de data. 2 GENER 2015 que comença per 2014009696 i finalitza per 2014009808 , per 
un valor total de  2.690,00 € . 
 
Segon.- Designar instructor dels referits expedients a Carmen Sánchez, que podrà ser objecte 
d'abstenció o recusació en els termes previstos als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.    
 
Tercer.- Traslladar aquest acord als interessats per a que en el termini de 20 dies al·leguin el que 
creguin convenient, amb aportació o proposició de les proves que estimin adients en la seva 
defensa. 
 
 
3.6. RESOLUCIÓ SANCIONADORA EXPEDIENTS PER INFRACCIÓ DE TRÀNSIT 
 
Vist el contingut de  la relació d’infractors de la normativa en matèria de trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial,  que figuren a la remesa número 15001141, tramesa per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, segons llistat iniciat per 
2014008810  i finalitzat per, per 2014008810 
Un valor total de   300 EUROS. 
 
Atès que de les dades que consten als corresponents expedients sancionadors tramitats contra 
els interessats identificats al referit llistat es desprèn que les denúncies formulades pels agents 
de l’autoritat han estat notificades per  l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, en exercici de les funcions delegades per aquest Ajuntament,  sense que en aquest 
moment consti que s’hagin formulat al.legacions o s’hagi procedit al pagament potestatiu i 
voluntari de les quanties corresponents a la infracció denunciada. 
 
 
Atès que  en la instrucció i tramitació dels presents  procediments sancionadors s’ha donat 
compliment a allò que disposen els articles 73 i següents del  Text articulat de la  Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat per RD legislatiu 339/1990, de 2 
de març; així com el que preveu el RD 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament 
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de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària. 
 
 
Atès que de les actuacions practicades en aquests expedient es desprèn que queden acreditats 
els fets denunciats i l’autoria dels mateixos, per la qual cosa procedeix dictar la corresponent 
resolució sancionadora. 
 
Vist el que disposa l’article 14  del RD 320/1994  i resta de normativa concordant. 
  
A proposta de l’Instructor dels expedients, aquesta Alcaldia, en ús de les facultat que té 
conferides per l'article 71 de la Llei de seguretat viària,  
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Imposar a les persones que es relacionen a l’annex  segons llistat iniciat per 
2014008810 i finalitzat per 2014008810 , integrants de la remesa número 15001141 , tramesa 
per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, les sancions de multa, en la 
quantia reflectida a l’annex per a cada un d’ells, per infracció als preceptes del RD legislatiu 
339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat viària, i als seus reglaments de desplegament que en cada cas es 
detalla en la relació adjunta. 
 
Segon..-  Notificar  la present resolució als interessats, amb indicació dels recursos que contra la 
mateixa poden interposar. 
 
 
3.7.ACORD DE LIQUIDACIÓ DE QUOTA CURS 2014/2015, DE L’ESCOLA D’ADULTS. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès la sol·licitud de la direcció de l’Escola d’adults referent a la liquidació de quota del Preu 
Public corresponent al curs 2014-2015 nivell INSTRUMENTAL II, per un import de 32€ anuals a 
l’alumne Francisca Alvarado Garcia,  
 
ANTECEDENTS DE DRET 
 
Atès la Ordenança Fiscal vigent Reguladora del Preus Públics.  
 
Atès el Decret 114  de data 27 de març de 2012 de delegacions en la Junta de Govern Local, de 
totes les atribucions de l’Alcaldia que siguin delegables. 
 
Ates l’Acord de Delegació en la Diputació de Barcelona de les Funcions de Gestió i de Diversos 
Ingressos de Dret Públic de l’Ajuntament de Vallirana, entre altres la liquidació i recaptació del 
Preu Públic de les Llars d’infants. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar liquidació de quota del Preu Públic corresponent al curs 2014-2015 nivell 
INSTRUMENTAL II, per un import de 32€ a l’alumne Francisca Alvarado Garcia,  
 
SEGON. Notificar el present acord als Departaments de Gestió Tributària i Tresoreria. 
 
3.8.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 Mensual Rebuts Import 

LLOGUERS GENER/2015 42 3.028,17€ 

 

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 

3.9. ACORD DE CONTRACTE DE LLOGUER DE PLACES D’APARCAMENT AL CARRER 
MIQUEL BATLLE 20-22 
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ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès les sol.licitud presentada  reg. entrada núms. 189 de data  12 de gener de 2015, de lloguer 
d’una plaça d’aparcament al carrer Miquel Batlle 20-22. 
 
Atès que a partir del 16 d’abril es posen les places de l’aparcament soterrat del carrer Miquel 
Batlle 20-22 a disposició del públic per al seu arrendament en dues opcions: el lloguer i 
l’adquisició d’abonaments.  
 
Atès que amb l’obertura de l’aparcament del carrer Miquel Batlle 20-22 amb aquestes dues 
modalitats d’arrendament, és pretén donar servei a una gran infraestructura que fins ara no ha 
obtingut la utilització esperada i que ha tingut un elevat cost pel municipi. 
 
ANTECEDENTS DE DRET 
 
Atès el contingut de  l’article 107 de la LLey 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques. 
 
Atès el contingut de l’art. 21. 1 S de la LLei Reguladora de Bases de Règim Local,  Llei 7/1985 
de 2 d’abril. 
 
Atès el contingut de l’art. 92 del Reial Decret 1372/1986 de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament de Bens. 
 
Atès el Decret 114  de data 27 de març de 2012 de delegacions en la Junta de Govern Local, de 
totes les atribucions de l’Alcaldia que siguin delegables. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acorda  el contracte d’arrendament per la plaça d’aparcaments número  80  de 
cotxe situat al carrer Miquel Batlle 20-22 del municipi de Vallirana, per un import mensual IVA 
inclòs de 49,80€. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat/da  a l’ intervenció, a Gestió Tributària i 
Tresoreria. 
 
3.10. ACORD D’APROVACIÓ DE LES QUOTES LIQUIDADES, PER LA TAXA 
D’APROFITAMENT ESPECIAL D’ESTANCES MUNICIPAL i LA CELEBRACIÓ CIVIL DE 
CASAMENTS PER L’AJUNTAMENT. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès que des Gestió tributaria s’han gestionat les liquidacions per auto liquidació assistida, dels 
interessats que han sol·licitat la celebració de casament civil segons la quota que indica la 
Ordenança Reguladora que s’esmentarà.  
 
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 Fiscal número 38 de la Taxa d’Aprofitament Especial d’Estances 
Municipal amb Motiu i Celebració Civil de Casaments per  l’Ajuntament. 
 
Ates l’Acord de Delegació en la Diputació de Barcelona de les Funcions de Gestió i de Diversos 
Ingressos de Dret Públic de l’Ajuntament de Vallirana. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
PRIMER. Aprovar les auto-liquidacions realitzades, per el següent import: 
 
Numero de liquidació: 7       Import: 280,00€ 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al departament de Gestió Tributaria, a la Intervenció i a la 
Tresoreria Municipals.  
 
 
3.11. ACORD DE RESICIÓ DE CONTRACTE DE LLOGUER DE PLACES D’APARCAMENT 
AL CARRER CASTES MUNTANE, 2 D 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès les sol.licitud presentada  reg. entrada núms. 228  de data  13 de gener de 2015, per 
rescindir el contracte de lloguer d’una plaça d’aparcament al carrer Casetes Muntane, 2D 
 
 
ANTECEDENTS DE DRET 
 
Atès el contingut de  l’article 107 de la LLey 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques. 
 
Atès el contingut de l’art. 21. 1 S de la LLei Reguladora de Bases de Règim Local,  Llei 7/1985 
de 2 d’abril. 
 
Atès el contingut de l’art. 92 del Reial Decret 1372/1986 de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament de Bens. 
 
Atès el Decret 114  de data 27 de març de 2012 de delegacions en la Junta de Govern Local, de 
totes les atribucions de l’Alcaldia que siguin delegables. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acord rescindir el contracte d’arrendament, de la plaça d’aparcaments número 28 
situat al carrer  
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SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat/da i als Departaments de Gestió Tributària i 
Tresoreria. 
 
 
3.12. BAIXA DE LIQUIDACIONS DE PLUSVALUA. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès que des de Gestió Tributaria s’ha de detectat un error de creuament de titularitats en les 
liquidacions de plus-values expedients 14/352 – 14350, que motiva aquesta proposta de baixa i 
la nova  liquidació en el WTP Diputació, pel mateix import. 
 
 
FONAMENTS 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.  
Atès LA Llei 58/2003 de 17 de desembre General Tributària i el RD 939/2005 R.G.R. 
 
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, 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: 
 
PRIMER:- Aprovar la relació de propostes  baixa de liquidacions de  l’Impost de Increment del 
Valors del Terrenys, número de càrrecs  import: 4.585,88 €. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a l’ intervenció, a la Tresoreria , a Gestió Tributària. 
 
3.13. ACORD D’APROVACIÓ DE DEVOLUCIÓ DEL 20% EN CONCEPTE D’AJUT DE LA 

QUOTA EMESA PER AQUEST AJUNTAMENT CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE 

ALS ALUMNES MATRICULATS AL JIM BARRUFETS EN DATA JUNTA GOVERN LOCAL 5 

NOVEMBRE 2014 

ANTECEDENTS DE FET 

Atès l’informe emès per la Direcció de la Llar d’Infants: 16 d’octubre de 2014 

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 refòs 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. 
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Atesos els 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. 

Atès l’article 66.1 del DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refòs 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a les competències municipals i 

locals. 

Vist el que disposa l’Ordenança Fiscal Reguladora del Preu Públic per la Prestació del Servei de 

Jardí d’Infància Municipal. 

LA junta de GOVERN Local acorda per unanimitat: 

PRIMER. Aprovar la devolució del 50% de la quota mensual del mes de novembre, per un import 

de 56 euros. 

SEGON-Notificar aquest acord, als interessats, a la intervenció i a la Tresoreria Municipal, al 

departament de Gestió Tributària, 

3.14. ACORD D’APROVACIÓ DE DEVOLUCIÓ DEL 50% EN CONCEPTE D’AJUT DE LA 

QUOTA EMESA PER AQUEST AJUNTAMENT CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE A 

L’ALUMNE MATRICULAT AL JIM BARRUFETS.  

ANTECEDENTS DE FET 

Atès l’informe emès per la Regidoria de Serveis Socials, justificatiu de la concessió de l’ajut, el 21 

d’octubre de 2014 

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 refòs 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 els 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. 

Atès l’article 66.1 del DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refòs 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a les competències municipals i 

locals. 

Vist el que disposa l’Ordenança Fiscal Reguladora del Preu Públic per la Prestació del Servei de 

Jardí d’Infància Municipal. 

L Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 

PRIMER. Aprovar la devolució del 50% de la quota mensual del mes de novembre, per un import 

de 45 euros. 
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SEGON-Notificar aquest acord, als interessats, a la intervenció i a la Tresoreria Municipal, al 

departament de Gestió Tributària, 

 

Nº 4.- ASSUMPTES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
  
4.1. ACORD D’APROVACIÓ DE LES QUOTES MENSUALS DEL MES DE GENER DE 2015 
DELS CURSOS D’IDIOMES QUE PORTA A TERME LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès que la situació econòmica i social actual ha posat en el punt de mira l’àmbit del treball, i per 

aquest motiu el departament de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme treballa activament en 

projectes destinats a promoure i/o millorar l’ocupació i l’autoocupació de les persones del 

municipi amb l’objectiu d’optimitzar la conjuntura econòmica actual.  

Atès que el departament de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, ha detectat la necessitat de 

realitzar cursos d’idiomes entre els usuaris/àries atesos tant del col·lectiu d’aturats/ades com del 

col·lectiu de treballadors/es en actiu del municipi. 

Atès que el departament de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme considera necessari actuar 

davant aquesta demanda formativa i oferir a les persones interessades cursos d’Anglès, en motiu 

de millorar les seves competències professionals i habilitats lingüístiques, imprescindibles per 

poder optar a ofertes de feina en les quals tenir coneixements d’aquest idioma és requisit 

imprescindible, o bé formar-se per necessitats de l’ús d’aquest idioma en el lloc de treball.  

Atès que un dels objectius principals dels cursos d’idiomes és que les persones que participen 

durant tot el període lectiu puguin presentar-se als exàmens oficials i, d’aquesta manera, poder 

acreditar oficialment els coneixements adquirits. 

Atès que per assolir satisfactòriament els coneixements de dites llengües és fa necessari dur-les 
a terme durant un període lectiu de 9 mesos, desglossant les classes en dos dies a la setmana 
(2.25 h/dia).  L’horari de matí quedarà fixat de 10.00 a 12.15 h i l’horari de tarda de 19.15 a 21.30 
h. 
 
Atès que els cursos d’idiomes és una activitat i per tant considerada com a un contracte de 
serveis de l’article 10 de la llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que a la Junta de Govern Local de 24 de juliol de 2013 s’aproven els preus públics per a la 
realització dels cursos d’ANGLÈS, durant el període lectiu de 9 mesos (octubre-juny) incorporant 
el que es transcriu a continuació: 
 

- CURSOS D’ANGLÈS: 
Matrícula d’inscripció:  58 € 
Quota mensual:  48 € 

 
Atès que en data 9 d’octubre de 2013 per acord de Junta de Govern Local, un cop avaluada 
l’oferta presentada del procediment negociat sense publicitat per l’adjudicació dels Serveis del 
curs d’idiomes lot 1 (anglès), l’Ajuntament de Vallirana va resoldre adjudicar a la Sra. Maria 
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Victoria Braceros Ruiz nom i representació de l’empresa CENTRE D’ESTUDIS JOVI, el servei 
esmentat. 
 
Atès que en data 14 d’octubre de 2013 es signa el contracte de Serveis del curs d’idiomes lot 1 
(anglès) amb la Sra. Maria Victoria Braceros Ruiz, major d’edat, amb DNI 46061386E i amb 
domicili professional a efectes de notificació al carrer Llebeig, núm 3 (urbanització La Pinatella) 
de Vallirana. 
 
Atès que en el contracte de serveis, concretament en el pacte tercer (termini del servei), es 
contempla la possibilitat d’una pròrroga d’un any si l’Ajuntament així ho considera procedent. 
 
Atès que en la Junta de Govern Local celebrada el dia 15 d’octubre de 2014 s’adopta l’acord de 
prorrogar per un nou període lectiu (octubre 2014 - juny 2015) el Servei de curs d’idiomes lot 1 
(anglès) a la Sra. Maria Victoria Braceros Ruiz nom i representació de l’empresa Centre 
d’Estudis Jovi. 
 

Atès que la gestió d’aquests rebuts es farà mitjançant el departament de gestió tributària i a 

través de la Diputació de Barcelona. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
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, pot promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns. 
 
Atès que l’Article 71.1 del citat Decret atribueix al municipi la realització d’activitats 
complementàries de les pròpies d'altres administracions públiques i, en particular, les relatives a  
l'ocupació i la lluita contra l'atur (apartat g), per a la gestió dels seus interessos.  
 
Atès que les activitats contemplades es consideren d’interès públic i social i que fan referència al 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 

de les hisendes locals. 

Atès que en la cessió celebrada per la Junta de Govern Local el dia 24 de juliol de 2013 s’acorda 
fixar els preus públics per a la realització dels cursos d’idiomes que porta a terme la regidoria de 
Promoció econòmica, comerç i turisme.  
 
Atès que els preus públics de l’Ajuntament venen regulats en el Text Refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, i més específicament en l’Ordenança fiscal n.23 reguladora dels preus 
públics. 
 
Atès que l’establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple sense perjudici de les seves 
facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de conformitat amb l’article 52.4 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 



15 

 

PRIMER. Aprovar les quotes a carregar en compte en concepte de cursos d’anglès 
corresponents al mes de gener de 2015, autoritzant-ne l’emissió de 53 rebuts, amb un import 
total de 2.718 € (3 rebuts * 58 €, en concepte de matrícula i 53 rebuts * 48 €, en concepte de 
quota mensual,). Dos mil set-cents divuit euros.  
 
SEGON- Notificar aquest acord al departament de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, per 
a la seva comunicació i notificació als usuaris afectats, al departament de Gestió Tributària, a la 
Intervenció i a la Tresoreria Municipals.  
 

 
4.2. ACORD D’APROVACIÓ DE LES MATRÍCULES D’INSCRIPCIÓ DELS CURSOS 
D’HIGIENE ALIMENTÀRIA QUE S’HAN DESENVOLUPAT EN ELS MESOS DE NOVEMBRE I 
DESEMBRE DE 2014 PER LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I 
TURISME. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès que la situació econòmica i social actual ha posat en el punt de mira l’àmbit del treball, i per 

aquest motiu el departament de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme treballa activament en 

projectes destinats a promoure i/o millorar l’ocupació i l’autoocupació de les persones del 

municipi amb l’objectiu d’optimitzar la conjuntura econòmica actual.  

Atès que el departament de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, ha detectat la necessitat de 

realitzar cursos de formació contínua d’especialitats concretes, entre els usuaris/àries atesos tant 

del col·lectiu d’aturats/ades com del col·lectiu de treballadors/es en actiu del municipi, útils i 

necessaris per desenvolupar tasques específiques en un entorn de treball concret. 

Atès que el departament de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme considera necessari actuar 

davant aquesta demanda formativa i oferir a les persones interessades formació contínua, en 

motiu de millorar les seves competències professionals imprescindibles per poder optar a ofertes 

de feina en les quals tenir coneixements d’especialitats concretes és requisit imprescindible. 

Atès que es considera oportú dur a terme cursos d’Higiene Alimentària per formar a les persones 
que necessiten aquesta formació de manera obligatòria per poder treballar en el sector de la 
Hostaleria i Restauració com en el sector del Comerç Minorista d’Alimentació.  
 
Atès que la formació continuada és una activitat i per tant considerada com a un contracte de 
serveis de l’article 10 de la llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que un cop valorats els pressupostos presentats per tres empreses, l’oferta més avantatjosa 
és la de l’empresa AFIA, SCP (Assessoria i Formació per la Indústria Alimentària) amb NIF 
J63644348. 
 
Atès que s’aprova el pressupost de l’empresa AFIA, SCP (Assessoria i Formació per la Indústria 
Alimentària) per a la realització dels cursos d’higiene alimentària durant el període 2014. L’import 
del qual ascendeix a 530,00 € (4 h).  
 
Atès que aquesta formació contempla: certificat oficial acreditatiu individual per a l’alumne, 
certificat oficial acreditatiu col·lectiu per a l’empresa, material de seguiment i consulta per a 
l’alumne (manual específic i examen avaluatiu), formador tècnic i expert en formació i en higiene 
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alimentària, desplaçament i dietes del personal docent, i aquest conjunt de serveis es valora molt 
positivament. 
 
Atès que s’acorda cobrar una matrícula de 30 € als alumnes seguint la fórmula (cost total del 
servei/núm. alumnes; mínim 15 alumnes) en motiu de cobrir el cost total de la formació o serveis 
prestats.  
 
Atès al volum d’alumnes interessats i a la urgència d’obtenir aquesta certificació, es van haver 
d’organitzar dues formacions en Higiene Alimentària: 
 

- La primera, en data 24 de novembre de 2014, en horari de 9.30 a 13.30 h, 22 
participants. 

- La segona, en data 1 de desembre de 2014, en horari de 9.30 a 13.30 h, 16 participants. 
 
Atès que la gestió d’aquests rebuts es farà mitjançant el departament de gestió tributària i a 

través de la Diputació de Barcelona. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
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, pot promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns. 
 
Atès que l’Article 71.1 del citat Decret atribueix al municipi la realització d’activitats 
complementàries de les pròpies d'altres administracions públiques i, en particular, les relatives a  
l'ocupació i la lluita contra l'atur (apartat g), per a la gestió dels seus interessos.  
 
Atès que les activitats contemplades es consideren d’interès públic i social i que fan referència al 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 

de les hisendes locals. 

Atès que els preus públics de l’Ajuntament venen regulats en el Text Refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, i més específicament en l’Ordenança fiscal n.23 reguladora dels preus 
públics. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
PRIMER. Aprovar les matrícules d’inscripció a carregar en compte en concepte dels dos 
cursos d’Higiene alimentària realitzats en els mesos de novembre i desembre de 2014, 
autoritzant-ne l’emissió de 38 rebuts, amb un import total de 1.140,00 € (38 rebuts * 30 €, en 
concepte de matrícula d’inscripció). Mil cent quaranta euros.  
 
SEGON- Notificar aquest acord al departament de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, per 
a la seva comunicació i notificació als usuaris afectats, al departament de Gestió Tributària, a la 
Intervenció i a la Tresoreria Municipals.  
 

Nº 5.- ASSUMPTES DE PERSONAL. 
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5.1. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT 
DE L’OCUPACIÓ LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 18 de desembre de 
2014, ha resolt aprovar el “Programa complementari de foment de l'ocupació local”, que té per 
finalitat contribuir a la generació d'ocupació al territori de la demarcació de Barcelona.  
 
A tal efecte, el Programa garanteix la cobertura del cost laboral íntegre dels contractes i 
nomenaments que es formalitzin en els termes i condicions establerts en el seu règim regulador. 
L’esmentat Programa complementari consta de dues línies de suport: 
 

1. La línia de suport al foment de l'ocupació local (línia 1), dotada amb 36 MEUR, té per 
objecte contribuir a la contractació i/o nomenament de personal aturat o desocupat 
mitjançant el finançament dels plans locals d'ocupació, i 
 

2. La línia de suport a la reactivació econòmica local (línia 2), dotada amb 24 MEUR, té 
per objecte contribuir al finançament d'obres de manteniment, reparació i conservació 
d'infraestructures i edificis d'ús general, lloguers, arrendaments financers i adquisicions 
de materials i subministraments, entre d'altres que tinguin la consideració de despesa 
corrent. 

 
Atès que d’acord amb el règim de concertació aplicable al “Programa complementari de foment 
de l'ocupació local”, al municipi de Vallirana ens han atorgat l’import de 223.047,41 € distribuïts 
de la següent manera: 
 

Línia de suport al foment de l'ocupació local (línia 1) 133.828,45 € 

Línia de suport a la reactivació econòmica local (línia 2) 89.218,96 € 

 
 
A proposta de la Regidoria de Recursos Humans i  Participació Ciutadana s’acorda: 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- acceptar la subvenció del “Programa complementari de foment de l’ocupació local” 
atorgada per la Diputació de Barcelona i per import de 223.047,41 €, distribuïts de la següent 
manera:  
 

 133.828,45 € per al foment de l’ocupació local, i  

   89.218,96 € per a la reactivació econòmica local 
 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a la Direcció de Serveis de Cooperació de la Diputació 
de Barcelona, a la Regidoria de Recursos Humans i Participació Ciutadana i al Departament 
d’Intervenció de l’Ajuntament. 
 

Nº 6.- ASSUMPTES  DIVERSOS 
 
6.1.. PETICIÓ CATÀLEG DIBA DIFERENTS DEPARTAMENTS 
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Atès que en data 27 de novembre 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 2015, el seu règim 

regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos.  

Atès que  per part de diferents regidories es considera necessari la realització d’activitats. 

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 

PRIMER: SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona l’atorgament  de les següents actuacions: 

 Fira Vallirana Natura i Salut 

Fira del Vi i del Cava de Vallirana 
 
Fira Vallirana sobre Rodes 

 
Lloguer de lavabo donant suport al MVNS i Fires de Vallirana. 
 
Instal·lació de Punts de Llum al MVNS de Vallirana 
 
Campanya de Nadal de Vallirana 
 
 Gestió de la dinamització comercial de Vallirana 

 
 Projecte Cooperatives a Vallirana 2015 
 
Servei de Suport a la Consolidació de Cooperatives, Entitats d’Economia Social i Empreses 

 
Pla estratègic pel comerç urbà de Vallirana 2015-2020 

 
Campanyes d’inspecció de consum de caràcter informatiu en establiments comercials de la 
població. 
 
Exposició: Consum. Com som? 
 
Serveis Municipals de Consum 

 
Supervisió d’Equips de Serveis Socials 
 
6.2. AUTORITZACIÓ ERC VALLIRANA 
 
VISTA la sol·licitud de llicència d’ús privatiu de un espai, formulada per ERC 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, 
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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, sens perjudici de tercer i salvant el dret de propietat, llicència per a l’ús 
privatiu d’un espai 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 17 de gener de 2015 al C/ Major 241 de  10:00 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. 

 
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. 
 
 

 

 

 


