
 

 

 
 
 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 2 D' OCTUBRE DE 2014 
 
A Palau-solità i Plegamans, el dia 2 d' octubre de 2014 a les 19:10 hores prèvia 
convocatòria oportuna i sota la presidència de l’Alcaldessa senyora Teresa Padrós i 
Casañas, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local a la Sala del 
Comú, per a dur a terme la sessió de caràcter ordinari en primera convocatòria. 
 
Hi són presents els senyors Regidors següents: 
 

Senyora MARCUELLO MARTÍNEZ, M.ÀNGELS 
Senyor ABASCAL GARCIA, DAVID 
Senyor SEGRELLES GRAU, JOAN 
Senyora CABEZA NIETO, MARIA CARME 
Senyor TINOCO BALONGO, JOAN CARLES 
 
 
Assistits de la Secretària que subscriu, M. Assumpció Rodríguez Marín i de 
l’Interventor Esaú Soto Martínez. 
 
Tot seguit hom dóna compte i informa de la correspondència oficial rebuda des de la 
darrera sessió, així com dels Butlletins Oficials, Decrets i Resolucions emeses fins a 
la data, donant-se per informats. 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTE RIOR  
 
La Presidència, declara vàlidament oberta la sessió, que s’inicia amb la lectura i 
aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de caràcter ordinari de data 18 de 
setembre de 2014, que resta aprovat com a acta per unanimitat. 
 
2.- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS 
 
- EXP. 2014/1187 instal·lació d’activitat de recanvis d’automoció. 
 
- EXP. 2014/1192 instal.lació activitat de fisioteràpia. 
 
- EXP. 2014/1193 instal·lació terrassa exterior activitat de bar. 

 
- EXP. 2014/1190 instal·lació terrassa exterior activitat de bar. 
 
- EXP. 2014/1194 canvi titularitat activitat de sabateria. 
 
- EXP. 2014/1198 instal.lació activitat d’arranjament de roba. 
 
- EXP. 2014/1200 instal.lació activitat de farmàcia. 

 
- EXP. 2014/1203 instal.lació activitat de fabricació d’aparells de senyalització. 

 
 



 
 

- EXP. 2014/1209 instal.lació activitat de manufactura. 
 
- EXP. 2014/1209 canvi no substancial activitat de peces de vestir. 
 
4.- PERMISSOS I AUTORITZACIONS VARIS 
 
- EXP. 2014/1185 concessió de gual. 
 
- EXP. 2014/1237 donant compte de la interlocutòria dictada per la Secció Primera 
de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs d’apel·lació núm. 15/2011. 

 
- EXP. 2014/1238 donant compte de la interlocutòria dictada per la Secció Primera 
de la Sala de Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs d’apel·lació núm. 142/2013. 

 
- EXP. 2014/1248 Aprovació actualització del Pla d’Autoprotecció corresponent a la 
Fira Palau a celebrar els propers 3, 4 i 5 d’octubre de 2014, promogut per 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i elaborat per la senyora Maria Poble, 
tècnica competent en Plans d’Autoprotecció Local. 

 
5. QÜESTIONS DE GESTIÓ ECONÒMICA 
 
- EXP. 2014/1245 devolució fiança autorització actes trobada Hostal del Fum 
 
- EXP. 2014/1240 aprovació factures per import global de 238.152,52 € 
 
- EXP. 2014/1241 aprovació factures amb informe per import global de 3.453,70 € 
 
- EXP. 2014/1196 devolució garantia contracte servei d’activitats esportives, gent 
gran, per import de 767,45 €. 
 
- EXP. 2014/1223 devolució garantia contracte obres de millora de les pistes 
esportives obertes dels barris per import de 8.075,96 € 
 
- EXP. 2014/1229 devolució garantia contracte serveis d’activitats esportives, gent 
gra, per import de 1.056, 34 €. 
 
- EXP. 2014/1230 devolució garantia contracte servei d’activitats esportives adults i 
joves, per import de 1.506,34 €. 
 
- EXP. 2014/1231 devolució garantia contracte servei activitats esportives adults i 
jopves per import de 1.490,12 €. 
 
- EXP. 2014/1244 inici expedient de contractació mitjançant arrendament sense 
opció de compra d’un camió de 3.500 KG tipus xassis cabina, més una carrosseria 
tipus caixa oberta i bolquet amb cilindre hidràulic de 3,5 Tn de potència d’elevació i 
aprovació expedient de contractació. 
 
- EXP. 2014/1232 adjudicació de les obres de rehabilitació de la façana de la casa 
Folch a Alfa Uralia SL. 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
- EXP. 2014/1246 requeriment art. 151.2 tercer paràgraf del TRLCSP, relatiu al 
contracte pel servei de realització de la campanya de comunicació per millorar la 
recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals. 
 
Aprovació de AD conforme a l’informe emès per Intervenció: 
 
- EXP. 2014/1174 anotació comptable corresponent a la fase AD d’autorització i 
disposició de la realització de la despesa per a l’execució de les obres de de 
reurbanització de la cruïlla del Passeig de la Carrerada amb l’Avinguda Catalunya, 
per un import de 246.780,00€ IVA inclòs, a AGLOMERATS GIRONA SA. 
 
ÀREA SERVEIS SOCIALS: 
 
Atesos els informes emesos per l’àrea de Serveis Socials: 
 
- Atorgament de 37 ajuts per llibres i material escolar per import de 4.470,99 € 
 
- Atorgament d’1 ajut per educació especial per import de 705,00 € 

 
- Denegació d’1 ajut per matrícula a curs. 

 
6.- CONVENIS 
  
- EXP. 2014/1249  despesa de 9.000,00 €, en concepte d’aportació al conveni, amb 
Federació d’entitats juvenils La Descoordinadora. 
 
- EXP. 2014/1188  despesa de 1.188,66, en concepte d’aportació al conveni, amb 
Geganters i Grallers. 
 
- EXP. 2014/1189  despesa de 1.188,66, en concepte d’aportació al conveni, amb 
associació Escamarlans de Palau. 
 
- EXP. 2014/1226 despesa de 18.000,00 €, en concepte d’aportació al conveni, 
amb l’associació Illa comercial Palau  
 
7.- DECRETS D’ALCALDIA 
 
Donar compte de les Resolucions: 
 
- EXP. 2014/1233 resolució de l'alcaldia de data 23 de setembre de 2014, de 
requeriment a l'empresa Alfa Uralia, sl de documentació i aval per a la contractació 
de les obres de rehabilitació de la façana de la casa Folch. 
 
- EXP. 2014/1234 resolució de l'alcaldia de data 16 de setembre de 2014, núm. 
781, d'adjudicació a Aglomerats Girona, sl, de les obres de reurbanització de la 
cruïlla del passeig de la carrerada amb l'Av. Catalunya. 
 
 

 



 
 
 
 
- EXP. 2014/1235  resolució de l'alcaldia de data 7 d'agost de 2014, núm. 695, 
adjudicant a l'Associació Esport 3, el servei d'activitats esportives municipals per 
poblacions especials: gent gran. 
 
- EXP. 2014/1236  resolució de l'alcaldia de data 7 d'agost de 2014, núm. 694, 
adjudicant a Esport3 Serveis Alternatius, SL, el servei d'activitats esportives 
municipals per adults i joves. 
 
- EXP. 2014/1239   aprovació pla de seguretat i salut de les obres de reurbanització 
de la cruïlla del Passeig Carrerada amb Av. Catalunya. 
 
 
8.- PROPOSTES D’URGÈNCIA 
 
Prèvia declaració de la urgència: 
 
Contractes menors (arts. 111 i 138.3 RDL 3/2011) 
 
EXP. 2014/1252  despesa per la realització de les avaluacions psicosocials de la 
Policia Local per un import de 3.402,52 € IVA inclòs 
 
EXP. 2014/1103 despesa per les feines de manteniment del sistema d’osmosi a les 
escoles bressol per un import de 1.703,08€ IVA inclòs 
 
EXP. 2014/1122 despesa per la sol·licitud de bestreta de treballador per un import 
de 2.000,00 € IVA inclòs. 
 
EXP. 2014/1138 despesa per l’actuació de l’espectacle “Pluges d’estiu”  per un 
import de 4.779,50€ IVA inclòs 
 
EXP. 2014/1141 despesa per la dotació de llibres de la biblioteca municipal per un 
import de 1.364,39€ IVA inclòs 
 
EXP. 2014/1148 despesa pel lloguer i muntatge de l’escenari “Layher 14x10” per un 
import de 4.107,95€ IVA inclòs 
 
EXP. 2014/1149 despesa pel lloguer de 900 cadires i 120 taules per a la Festa Major 
2014 per un import de 2.587,46€ IVA inclòs 
 
EXP. 2014/1150 despesa per l’actuació artística de Santiago Pozo el dia 28-08-14 
durant la Festa Major 2014, per un import de 1.452,00€ IVA inclòs 
 
EXP. 2014/1151 despesa per les feines d’impressió dels plafons de l’Ajuntament per 
a la Fira Palau 2014 per un import de 3.700,18€ IVA inclòs 
  
EXP. 2014/1152 despesa per a la realització dels tallers de teatre extra escolars 
adreçats als alumnes de secundària del curs 2013-14 per un import de 2.738,66€ 
IVA inclòs 
 
EXP. 2014/1153 despesa per la contractació de l’obra de teatre “HOTOT” el día 05-
12-14 per un import de 1.863,40€ IVA inclòs 



 

 

 
 
 
 

 
EXP. 2014/1154 despesa per a l’assegurança dels usuaris/ies de les activitats 
esportives municipals curs 2014-2015 per un import de 2.633,08 € IVA inclòs 
 
EXP. 2014/1160 despesa per a l’edició, disseny i creació d'un llibre sobre els espais 
verds del municipi: jardins, parcs i places per un import de 11.446,60 € IVA inclòs 
 
EXP. 2014/1166 despesa per les tasques d’assessoria sobre mobilitat per un import 
de 2.400,00 € IVA inclòs 
 
EXP. 2014/1165 despesa per l’aportació al Fons Català de Cooperació corresponent 
al 2014 per al poble Sahrauí, per import de 123,00 € 
 
EXP. 2014/1173 despesa per la consultoria de la implantació de la ISO per un import 
de 3.630,00€ IVA inclòs 
 
EXP. 2014/1176 despesa per la substitució, subministrament i col·locació d’una 
porta metàl·lica del gimnàs de l’Escola Palau per un import de 3.479,96€ IVA inclòs 
 
EXP. 2014/1180 despesa per les feines de neteja de grafitis a l’Institut Ramon Casas 
i Carbó per un import de 2.387,33€ IVA inclòs 
 
EXP. 2014/1191 despesa pel lloguer d’un equip de so, llum i servei tècnic amb motiu 
de Fira Palau 2014 per un import de 2.178,00€ IVA inclòs 
 
EXP. 2014/1211 despesa per la quota 2014 com a membre de l’ASSOCIACIÓ 
PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA per un import de 437,63 € 
IVA inclòs 
 
EXP. 2014/1215 despesa per la compra de 3000 bosses per a la promoció de 
l’activitat física i l’esport dins de Fira Palau 2014 per un import de 3.611,85 € IVA 
inclòs 
 
EXP. 2014/1216 despesa pel lloguer de grades per a 1500 localitats pel XIV Trial 
Indoor dins de Fira Palau 2014 per un import de 4.840,00 € IVA inclòs 
 
EXP. 2014/1228 despesa per a la instal·lació de paret divisòria a la sala 
d’exposicions de la masia de Can Cortès per un import de 2.481,81€ IVA inclòs 
 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar es tanca la sessió, essent les 19:43 hores, de la 
qual cosa s'aixeca la present acta de què com a Secretària, certifico. 
 


