
1 

ACTA DE SESSIÓ DE LA  
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
Data: 3 de juliol de 2014 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 11:00 a 12:00 hores  
Lloc: Sala de Juntes 
 
Hi assisteixen: 
 
FRANCESC COLOMÉ i TENAS             alcalde 
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ            primer tinent d’alcalde 
ROSA MARIA PRUNA i ESTEVE                segona tinenta d’alcalde  
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ            tercer tinent d’alcalde 
GISELA SANTOS GONÇALVES            quarta tinenta d’alcalde 
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ            cinquena tinenta d’alcalde 
JOAQUIM BACH FABREGÓ            interventor accidental 
JOSEP MARIA AMORÓS BOSCH            secretari  
 
 
El President, obre la sessió, i a continuació es procedeix a l’aprovació i signatura de  
l’acta 2014/22 de la sessió del dia 26 de juny de 2014. 
 
 
ACTIVITATS, HABITATGE I PLA DE BARRIS 
 
S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea 
d’ACTIVITATS, HABITATGE I PLA DE BARRIS: 
 
1. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE PAPERERES DE 

PLÀSTIC RECICLAT CONCEDIDES A L'AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS, EN EL MARC DEL RÈGIM REGULAD OR 
DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2013 DEL PLA "XARXA DE GOVER NS 
LOCALS 2012-2015" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
ATÈS que la Junta de Govern Local en data 6 de setembre de 2012 va acordar 
ADHERIR-SE al Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat, per al període 2012-2015, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en 
data 31 de maig de 2012. 
 
ATÈS que la Junta de Govern Local en data 18 d’abril de 2013 va acordar, entre 
d’altres: 
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“ Primer.- APROVAR les actuacions que es descriuen a continuació i, en conseqüència, 
SOL·LICITAR a la DIPUTACIÓ DE BARCELONA la concessió de les subvencions per 
l’import que s’especifica, emmarcades en les bases per a l’atorgament d’ajuts en el 
marc del catàleg de programes de suport a les activitats i serveis locals de la Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat – 2013, que a continuació es detallen: 
....  
 
RECURS MATERIAL 
... 

- Rehabilitació de bancs i papereres i nova intervenció a la Plaça Espanya i a 
l’Espai Cívic de Bellavista. 

...” 
 
VIST el Decret de data 11 de juny de 2014, dictat pel Vicepresident tercer i President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (núm. Registre 4804/14) pel qual s’aprova 
l’actuació consistent en la cessió en propietat de 5 papereres de plàstic reciclat a 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès (núm. Expedient 2013/0002649), amb codi 
13/Y/108903. 
 
AQUESTA Àrea d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris proposen a la Junta de Govern 
Local, de conformitat amb el que disposa el Decret d'Alcaldia núm. 606/2011, de 29 de 
juny, l’adopció del següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- ACCEPTAR el recurs material atorgat per la Diputació de Barcelona, en el 
marc del CATÀLEG DE SERVEIS 2014 del Pla “XARXA DE GOVERNS LOCALS 
2012-2015, consistent en 5 unitats de papereres de plàstic reciclat, amb un valor total 
de 224,95€. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació, 
a l’àrea d’Obres i Serveis i a la Diputació de Barcelona, juntament amb el formulari 
C304 d’acceptació de béns, equips i subministraments on s’estableix el contacte per a 
la recepció del material a través de l’Àrea municipal d’Obres i Serveis. 
 
 
S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea 
d’ACTIVITATS, HABITATGE I PLA DE BARRIS: 
 
2. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DEFINITIVA DE LLICÈNCIA AMBIE NTAL 

A L'EMPRESA SCRAPCENTER, SL PER A L'ACTIVITAT DE GE STIÓ DE 
RESIDUS A INSTAL·LAR AL CARRER D'AUSTRIA, 30 (REFER ÈNCIA 
CADASTRAL 0396813DG4009N0001UW), D'AQUEST TERME MUNICIPAL 
(EXPEDIENT ACTIVITATS 2011/52) 
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VISTA l’acta de comprovació en matèria contra incendis i acta d’activitats de gestors de 
residus relativa a l’activitat que s’exerceix a nom de SCRAPCENTER, S.L., que TÜV 
Rheiland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. ha presentat amb Registre 
General d’Entrada 2013/8542, de 21 de novembre de 2013. 
 
ATÈS que amb data 2 de gener de 2014 i Registre General de Sortida 2014/13 s’ha 
efectuat requeriment de documentació a l’empresa SCRAPCENTER, S.L. 
 
ATÈS que davant l’incompliment del requeriment efectuat, en data 12 de març de 2014 
i Registre General de Sortida 2014/1571 s’ha efectuat un segon requeriment per tal de 
completar la documentació aportada. 
 
VISTA la documentació complementària presentada per TÜV Rheiland Ibérica 
Inspection, Certification & Testing, S.A. amb Registre General d’Entrada 2014/2161, de 
16 d’abril de 2014. 
 
VIST el requeriment efectuat en data 9 de maig de 2014, amb Registre General de 
Sortida 2014/2790. 
 
ATÈS que en data 2 de juny de 2014, amb Registre General d’Entrada 2014/3496 s’ha 
presentat la documentació requerida. 
 
TENINT EN COMPTE que l’activitat, l’establiment i les seves instal·lacions s’ajusten 
al projecte tècnic presentat, a la normativa i a les ordenances municipals vigents a 
l’actualitat i que s’han adoptat totes les mesures preventives, de control i de garantia 
imposades amb el permís municipal ambiental concedit. 
 
AQUESTA Àrea d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris proposa a la Junta de Govern 
Local, de conformitat amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 606/2011, de 29 de 
juny, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- QUE pot iniciar-se l’activitat de fabricació de gestió de residus amb 
emplaçament al carrer d’AUSTRIA, 30 (Referència cadastral 
0396813DG4009N0001UW), d’aquest terme municipal, a nom de SCRAPCENTER, S.L. 
(ACTIVITATS 2011/52). 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l’empresa interessada amb exposició dels 
recursos que corresponguin. 
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AGRICULTURA, TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea 
d’AGRICULTURA, TERRITORI I SOSTENIBILITAT: 
 
3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EDICIÓ D'UN LLIBRE DE REC EPTES 

AMB PLATS CUINATS AMB  MONGETES DEL GANXET  
 
ATÈS que l’ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Consell del Poble de Llerona 
han fet una aposta clara per al seu territori i molt especialment  al sector primari, la qual 
s’ha concretat, amb l’organització, entre d’altres, de la Festa de la Mongeta del Ganxet, 
ja que el nostre municipi és un dels principals productors de mongeta del ganxet. 
 
ATÈS que es considera de gran interès per al sector continuar amb aquesta línia 
d’acostar al consumidor els productes de la terra a través de l’organització de la  Festa 
de la Mongeta del Ganxet, dins la qual se celebra un  concurs de receptes en què  la 
matèria primera sigui la mongeta del ganxet, per donar a conèixer les seves possibilitats 
gastronòmiques.  
 
ATESA la repercussió mediàtica que ha obtingut la festa i l’interès mostrat pel públic 
assistent en conèixer les receptes que es presenten a concurs, així com, disposar de 
noves propostes per elaborar plats amb mongetes del ganxet, es considera  convenient 
l’edició d’un llibre  de receptes amb plats que com a matèria primera tinguin “mongetes 
del ganxet”. 
 
VIST que desprès de consultar a diversos professionals del sector per col·laborar en 
l’edició del llibre, la proposta que més s’ajusta als objectius que es pretenen és la 
presentada per l’empresa BCN  ROSELLON, SL que ofereix la redacció i elaboració de 
50 receptes amb plats cuinats amb mongetes del ganxet, per import de 3.025 euros IVA 
inclòs.  
 
VIST el pressupost presentat pel fotògraf XAVIER SOLANAS MIRALLES per 
realitzar sessions fotogràfiques dels plats elaborats per import de 1.200 euros IVA 
inclòs. 
 
VIST el pressupost presentat per l’impremta GARGOT corresponent al disseny,  
maquetació i impressió de 1.000 exemplars del llibre descrit que puja la quantitat de 
5.321 euros IVA inclòs.  
 
VISTA la memòria corresponent a l’edició del llibre de receptes de plats cuinats amb 
mongetes del ganxet  
 
AQUESTA àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat proposa a la Junta de Govern 
Local, de conformitat amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 606/2011, de 29 de 
juny, l’adopció dels següents 
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ACORDS: 
  
Primer.- APROVAR  la memòria i el pressupost corresponent a l’edició d’un llibre de 
receptes amb plats cuinats amb mongetes del ganxet que puja quantitat total  de 9.546 
euros IVA inclòs   
 
Segon.- IMPUTAR les despeses per import a la partida 10 4141 22602 02 i 10 4141 
22602 01 del pressupost de la Corporació.  
 
Tercer.-  NOTIFICAR els presents acords a les àrees de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut, Serveis Centrals Hisenda i Participació i al Consell del Poble de Llerona.  
 
 
ALCALDIA 
 
S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de 
l'ALCALDIA: 
 
4. PROPOSTA D'INICI DE PROCEDIMENT PER A LA INCAUTACIÓ  DE LA 

GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER L'ASSOCIACIÓ JUV ENIL 
LA TEIA, PER A RESPONDRE DE LES OBLIGACIONS DERIVAD ES DE 
L'ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DEL CA SAL 
MUNICIPAL D'INFÀNCIA I JOVENTUT DE CORRÓ D'AVALL DE  LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS  

 
ATÈS que per Decret d’Alcaldia núm. 705/2009, de 28 de juliol, es va resoldre 
ADJUDICAR a l’Associació Juvenil La Teia, la gestió del servei públic del “Casal 
infantil i centre municipal de joves de Corró d’Avall” de les Franqueses del Vallès, per 
la quantitat de 87.000 euros, IVA inclòs, per any/curs, i per un període d’un any, essent 
susceptible de modificació o de pròrroga de mutu acord. 
 
ATÈS que l’esmentat Decret va ser ratificat per la Junta de Govern Local, en sessió 
celebrada el dia 30 de juliol de 2009. 
 
ATÈS que l’associació adjudicatària va dipositar la corresponent garantia definitiva, per 
un import de 2.000 €, en metàl·lic. 
 
ATÈS que en data 28 de juliol de 2009 es va formalitzar el corresponent contracte entre 
l’Ajuntament i l’associació adjudicatària. 
 
ATÈS que l’Associació Juvenil La Teia, en el sobre núm. 2, titulat  “Documentació i 
referències relatives a les característiques per argumentar la millor adequació i 
idoneïtat per als interessos del servei objecte de concurs, que presenta l’empresa....” , 
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va incloure el següent detall de les inversions que realitzaria abans de la posada en 
marxa del servei (i que va ser tingut en compte a l’hora de puntuar la seva oferta): 
 

- Un ordinador al Casal Infantil de Corró d’Avall, per les tasques administratives 
que s’han de dur a terme al Casal Infantil 

- Una nevera al Casal Juvenil 
- Un microones al Casal Juvenil 

 
ATÈS que mitjançant escrit adreçat per la Tècnica d’Infància i Joventut es va requerir a 
l’Associació Juvenil la Teia (Registre de Sortida núm. 344/12 de 28 de setembre de 
2012) que procedís a resoldre totes les deficiències que es van detectar al finalitzar la 
gestió del servei, i que són les següents: 
 

- L’inventari en suport digital no ha estat presentat 
- Manquen inversions inicials (abans descrites) i reposició de material 
- Material detallat en l’inventari facilitat per la Teia i que no ha estat localitzat o 

no funciona 
- No s’ha localitzat material fungible 
- Les instal·lacions no estaven adequades (per la qual cosa, ho ha hagut de fer la 

nova empresa adjudicatària) 
 
A més de tot això, també es va requerir a La Teia la següent documentació: 
 

- Documentació relativa al personal dels Casals anuals 2011-2012 (per a 
subrogació del personal que ha d’anar a càrrec de la nova adjudicatària) 

- Esmenes en el compte d’explotació del 2on trimestre 2011-2012  
- Compte d’explotació del tercer trimestre 2011-2012 (tancament de curs i casals 

d’estiu) 
- Material gràfic del casal (fotografies, filmacions, etc) 
- Material de difusió (cartells, etc.) 
- Inscripcions anteriors del Centre Municipal de Joves, corresponent al curs 

2009/2010 i 2010/2011. 
- Fulls de seguiment d’assistència 

 
ATÈS que tot això que s’ha detallat anteriorment ha de ser lliurat i/o executat 
obligatòriament, ja que així ho preveu el plec de clàusules i, a més, hi ha documentació 
que conté dades de caràcter confidencial dels infants i joves que assisteixen als serveis 
que prestava l’Associació Juvenil la Teia. 
 
VIST l’informe emès el dia 13 de setembre de 2012 per la Tècnica d’Infància i Joventut, 
junt al qual s’adjunta reportatge gràfic de l’estat de les instal·lacions en què van quedar 
després d’haver-les utilitzat l’Associació Juvenil la Teia. També es fa constar que 
durant el mes d’agost de 2012 l’Associació Juvenil la Teia ha presentat diverses 
instàncies fora de termini, en les què deia que s’acompanyava diversa documentació i 
que realment no s’acompanyava. 
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ATÈS que per Decret d’Alcaldia núm. 1147/2012, de 3 de desembre, es va resoldre el 
següent: 
 

“Primer.- REQUERIR a l’ASSOCIACIÓ JUVENIL LA TEIA perquè doni 
compliment a tots els requeriments efectuats per la Tècnica d’Infància i Joventut 
mitjançant escrit de 26 de setembre de 2012, amb Registre de Sortida de 28 de 
setembre i número 344/12, i que s’han descrit a la part expositiva d’aquesta resolució, 
i que són: 

 
- Falten les següents millores d’inversions: 
o Un ordinador al Casal Infantil de Corró d’Avall, per les tasques administratives 
que s’han de dur a terme al Casal Infantil 
o Una nevera al Casal Juvenil 
o Un microones al Casal Juvenil 
 
- Falta la següent documentació i s’ha de realitzar les següents actuacions: 
o L’inventari en suport digital no ha estat presentat 
o Manquen inversions inicials (abans descrites) i reposició de material 
o Material detallat en l’inventari facilitat per la Teia i que no ha estat localitzat o 
no funciona 
o No s’ha localitzat material fungible 
o Les instal·lacions no estaven adequades (per la qual cosa, ho ha hagut de fer la 
nova empresa adjudicatària) 
o Documentació relativa al personal dels Casals anuals 2011-2012 (per a 
subrogació del personal que ha d’anar a càrrec de la nova adjudicatària) 
o Esmenes en el compte d’explotació del 2on trimestre 2011-2012  
o Compte d’explotació del tercer trimestre 2011-2012 (tancament de curs i casals 
d’estiu) 
o Material gràfic del casal (fotografies, filmacions, etc) 
o Material de difusió (cartells, etc.) 
o Inscripcions anteriors del Centre Municipal de Joves, corresponent al curs 
2009/2010 i 2010/2011. 
o Fulls de seguiment d’assistència 

 
Segon.- ADVERTIR a l’Associació Juvenil la Teia que tot el què s’ha descrit en el 
primer punt haurà d’estar completament en el termini de QUINZE DIES naturals, a 
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta resolució. 
 
Tercer.- ADVERTIR a l’Associació Juvenil la Teia que en cas d’incompliment de 
qualsevol dels punts anteriors, l’Ajuntament emprendrà les accions que estimi 
oportunes, que comprendran necessàriament la incautació de la garantia definitiva i, 
en el seu cas, els corresponents danys i perjudicis, o la imposició de penalitats 
previstes en el plec de clàusules administratives particulars (núm.19), i que podran 
anar des de 601,01 € a 30.050,60 €. 
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Totes aquestes accions tenen caràcter merament enunciatiu i no exhaustiu. És a dir, 
que l’Ajuntament podrà prendre qualsevol altra mesura, a més de les anteriorment 
citades, que estimi oportú en defensa de l’interès general. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ASSOCIACIÓ JUVENIL LA TEIA, a les 
àrees de Serveis Centrals, Hisenda i Participació, i a l’àrea de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut.” 

 
ATÈS que s’ha rebut informe de l’Àrea de Cultura, Educació, Infància i Joventut de 
data 18 de març de 2013, en el qual es fa constar que l’Associació Juvenil la Teia no ha 
donat compliment al requeriment anteriorment transcrit. 
 
ATÈS que tots els fets anteriorment descrits suposen un repetit incompliment de les 
obligacions contractuals de l’Associació Juvenil la Teia. 
 
ATÈS que la clàusula 18 estableix que “la garantia definitiva que ingressi per a la gestió 
del servei objecte de la concessió serà tornada a l’adjudicatari si es complexi el 
contracte en la seva totalitat, una vegada finalitzat el termini de la concessió”. 
 
ATÈS que totes les infraccions anteriorment esmentades són considerades faltes molt 
greus  i greus, de conformitat amb la clàusula 19 del plec de clàusules. 
 
VIST el què disposen els articles 100 i concordants del Reial decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) 
així com la resta de normativa legal vigent que en resulta d’aplicació. 
 
VIST el què disposen els articles 84 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC). 
 
VIST l’informe emès per la Secretaria Municipal. 
 
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que 
disposa el Decret d’Alcaldia núm. 606/2011, de 29 de juny, l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- INICIAR el procediment per a la incautació de la garantia dipositada per 
l’ASSOCIACIÓ JUVENIL LA TEIA, per la gestió del servei de públic de Casal 
d’Infància i Joventut de Corró d’Avall de les Franqueses del Vallès, mitjançant entrega 
en metàl·lic per un import de 2.000 €, pels motius anteriorment esmentats. 
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Segon.- COMUNICAR aquests acords a l’ASSOCIACIÓ JUVENIL LA TEIA, als efectes 
de què, en el termini de 10 dies a comptar des de la notificació d’aquest acord, 
manifestin el que estimin oportú en relació amb aquest procediment, amb l’advertiment 
que transcorregut aquest termini, l’Ajuntament procedirà a resoldre l’expedient 
ordenant, la incautació definitiva de la garantia aportada. 
 
Tercer.- ADVERTIR a l’Associació Juvenil la Teia que, de conformitat amb el què 
preveu l’article 101.2 de la TRLCSP, la incautació de l’import total de la garantia no 
suposa que la quantitat sigui suficient per cobrir les responsabilitats de les que està 
afecta, podent l’Ajuntament procedir al cobrament de la diferència mitjançant el 
procediment administratiu de constrenyiment, d’acord amb allò establert en les normes 
de recaptació. 
 
Quart.- INFORMAR que aquest és un acte de tràmit i, per tant, no recurrible, sens 
perjudici del que preveu l’article 107.1, paràgraf segon, de la LRJPAC. 
 
 
S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de 
l'ALCALDIA: 
 
5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROTOCOL A SEGUIR EN LA FA SE DE 

RECOMPTE DE LES BUTLLETES REBUDES DURANT LA FASE DE  
VOTACIÓ CIUTADANA DEL PROCÉS PARTICIPATIU PER DEFIN IR 
ELS USOS DE L'EDIFICI QUE ES CONEIX AMB AL NOM DE C ENTRE 
CULTURAL DE CORRÓ D'AVALL 

 
ATÈS que des de l’Ajuntament es va engegar un procés per definir de manera 
participativa entre tota la ciutadania de les Franqueses del Vallès els usos de l’edifici 
que actualment es coneix amb el nom de Centre Cultural de Corró d’Avall. 
 
ATÈS que s’ha dut a terme la fase de la votació ciutadana, consistent en la emissió d’un 
vot per part de la ciutadania per escollir una de les tres propostes finalistes.  
 
VIST el protocol a seguir en la fase de recompte de butlletes elaborat pels serveis 
tècnics municipals. 
 
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que 
disposa el Decret de l’Alcalde núm. 606/2011, de 29 de juny, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el protocol a seguir en la fase de recompte de les butlletes rebudes 
durant la fase de votació ciutadana del procés participatiu per definir els usos de 
l’edifici que es coneix amb el nom de Centre Cultural de Corró d’Avall, el qual ha estat 
confeccionat pels serveis tècnics municipals, i que forma part d’aquest acord.  
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Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l’Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i 
Participació. 
 
 
CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT 
 
S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea de 
CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT: 
 
6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROGRAMA "VIU BELLAVISTA" 

PERÍODE 2014 D'ACTUACIÓ CONJUNTA D'INFÀNCIA I JOVEN TUT - 
PLA DE BARRIS I AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA DERIVADA  
CORRESPONENT AL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, 
EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT   

 
ATÈS que entre les finalitats del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut figura la de promocionar la infància i la joventut potenciant l’educació i la 
participació social dels infants i els joves: potenciant valors com la responsabilitat i el 
respecte, vers les persones i vers l’entorn; potenciant la consciencia social i donant-los 
protagonisme en la vida local; i sobretot fent-los partícips de la seva realitat i el seu 
entorn.  
 
TENINT EN COMPTE que en data 18 d’octubre del 2010 es va formalitzar el conveni 
de col·laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per al desenvolupament del projecte 
d’intervenció integral al barri de Bellavista, i que una de les seves actuacions, l’actuació 
7.4 Programes de dinamització comunitària, promoció xarxa associativa i participació 
ciutadana, concretament el desenvolupament de l’eix dinamització socio-cultural de 
l’Espai Carrer té com a objectius, entre d’altres “programar actuacions infantils i 
juvenils obertes a tothom i amb possibilitat d’altres implicacions”,“aprofitar els 
diferents espais públics i en especial les places” 
 
VIST el programa Viu Bellavista elaborat per la Tècnica d’Infància i Joventut i la 
Responsable del Servei d’Informació Juvenil de l’Àrea d’Infància i Joventut, del 
Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, i que compleix els 
objectius de l’actuació 7.4 de Pla de Barris de Bellavista. 
 
VIST el pressupost per al període 2014 corresponent al programa esmentat per un 
import total de 9.950 € desglossat de la següent manera:  
 

- A imputar a la partida 2014.13.9241.22620: 6.000,00 €  
- A imputar a la partida 2014.06.3235.22609: 3.950,00 €  
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ATESA la voluntat de l’Ajuntament d’incloure el programa Viu Bellavista en les 
accions previstes a l’actuació 7.4 de Pla de Barris de Bellavista. 
 
TENINT EN COMPTE que existeix suficient consignació en el pressupost vigent del 
Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut per fer front a la despesa 
de 3.950€. 
 
AQUESTA àrea de Cultura, Educació, Infància i Joventut proposa a la Junta de Govern 
Local, amb el que disposa el Decret d’alcaldia núm. 606/2011, de 29 de juny, l’adopció 
dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el programa i les activitats del Viu Bellavista 2014.  
 
Segon.- APROVAR la proposta de despeses del Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut per un import màxim de 3.950€, de conformitat amb el 
programa.  
 
Tercer.- IMPUTAR al pressupost vigent del Patronat Municipal de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut, l’import total màxim de 3.950€  a la partida 06.3235.22609.  
 
Quart.- SUPEDITAR l’aprovació de la part restant del pressupost de 6.000€, derivat 
del programa Viu Bellavista i la seva execució a l’aprovació del mateix per part 
d’aquesta Junta de Govern Local i proposar, en properes sessions de la Junta de 
Govern local, l’autorització de la despesa corresponent per part de l’Àrea d’Activitats, 
Habitatge i Pla de Barris.   
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a l’Àrea de Serveis Centrals, Hisenda, 
Participació, a l’Àrea d’activitats, habitatge, i Pla de barris, i a l’Àrea d’Infància i 
Joventut.  
 
 
S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea de 
CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT: 
 
7. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL 

SERVEI PÚBLIC EDUCATIU I DE PROMOCIÓ SOCIAL D'INFÀN CIA I 
JOVENTUT DELS CASALS MUNICIPALS D'INFÀNCIA I JOVENT UT I 
SUPORT A LA DINAMITZACIÓ DE L'ESPAI ZERO 

 
VIST l’acord adoptat per la junta de Govern Local, en sessió celebrada el 8 de maig de 
2014, que a continuació es transcriu: 
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“Primer.- AUTORITZAR la despesa per import de 486.000 euros, impostos 
inclosos, si s’escau, imputant-la tal i com s’indica a continuació, tenint en compte 
que pels exercicis futurs aquesta despesa restarà condicionada a l’existència de 
consignació pressupostària suficient: 

 
Exercici 2014:  06 3237 22710 per import de 44.712,00€ 
Exercici 2015:  06 3237 22710 per import de 162.000,00€ 
Exercici 2016: 06 3237 22710 per import de 162.000,00€ 
Exercici 2017: 06 3237 22710 per import de 117.288,00€ 

 
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de 
gestió de servei públic educatiu i de promoció social d’infància i joventut dels 
casals municipals d’infància i joventut i suport a la dinamització de l’Espai Zero, 
per un període de tres anys, prorrogables per un termini d’un any més.   
 
Tercer.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació, amb el benentès que 
la forma d’adjudicació serà la del procediment obert mitjançant tramitació 
ordinària amb l’aplicació de més d’un criteri de valoració d’acord amb el que 
disposen els articles 150, i del 157 al 161 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. 
 
Quart.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
clàusules tècniques que han de regir la contractació de la gestió del servei públic 
educatiu i de promoció social d’infància i joventut dels casals municipals d’infància 
i joventut i suport a la dinamització de l’Espai Zero 
 
Cinquè.- ANUNCIAR la licitació del contracte pel procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa amb varis criteris d’adjudicació.” 
 

ATÈS que la licitació va ser publicada al BOP el dia 26 de maig de 2014 i el termini de 
presentació de pliques de la qual va finalitzar el dia 10 de juny de 2014. 
 
ATÈS que durant el termini de presentació de pliques, s’han presentat una única 
empresa: ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL. 
 
VISTES les actes corresponents a l’obertura dels sobres núm. 1 i 2, celebrades el dia 16 
de juny de 2014. 
 
VISTA l’acta corresponent a l’obertura de sobres núm. 3 celebrada el dia 1 de juliol de 
2014, en la qual hi ha la següent oferta: 
 
OFERTA signada per l’entitat ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRAL:  
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SOBRE 3.- Registre d’entrada 2014/3690, de data 10 de juny de 2014, que conté la 
següent oferta: 
 

- Prestació del servei per una aportació municipal de 140.399 € any/curs 
- Inversió en material i estris lúdics, didàctics i d’esbarjo: 2.003,15 € 
- Inversió en mobiliari bàsic: 1.224,02 € 
- Inversió en màquines i material per a la gestió administrativa: 1.000,00 € 
- 3 persones amb titulacions superiors a les exigides 
- Subrogació de 3 persones de la plantilla 
- La gestió i coordinació del servei anirà a càrrec de la secretària de la Junta 

directiva de l’entitat. 
 
VISTA l’acta de la Mesa de Contractació, reunida el mateix dia 1 de juliol de 2014, en 
la qual es fa constar que la puntuació total obtinguda pel licitador ha estat la següent: 
 
Sobre núm. 2: 12,20 punts 
Sobre núm. 3: 14,00 punts 
Total  26,20 punts 
 
ATÈS que la Mesa de Contractació proposa la contractació de l’oferta presentada per 
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL. 
 
AQUESTA Àrea de Cultura, Educació, Infància i Joventut proposa a la Junta de Govern 
Local, de conformitat amb el que disposa el Decret de l'Alcalde núm. 606/2011, de data 
29 de juny, l’adopció del següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- DECLARAR vàlid l’acte de licitació i ADJUDICAR a ASSOCIACIÓ 
EDUCATIVA ESPIRALL el contracte de gestió de servei públic educatiu i de 
promoció social d’infància i joventut dels casals municipals d’infància i joventut i 
suport a la dinamització de l’Espai Zero, per un període de tres anys, prorrogables 
per un termini d’un any més, amb subjecció al plec de clàusules administratives i 
tècniques, a les millores proposades en el sobre núm. 2 i amb les condicions 
indicades en el sobre núm. 3: 
 

- Prestació del servei per una aportació municipal de 140.399 € any/curs 
- Inversió en material i estris lúdics, didàctics i d’esbarjo: 2.003,15 € 
- Inversió en mobiliari bàsic: 1.224,02 € 
- Inversió en màquines i material per a la gestió administrativa: 1.000,00 € 
- 3 persones amb titulacions superiors a les exigides 
- Subrogació de 3 persones de la plantilla 
- La gestió i coordinació del servei anirà a càrrec de la secretària de la Junta 

directiva de l’entitat. 
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Aquesta adjudicació queda condicionada a què en el termini legalment establert, 
l’empresa adjudicatària presenti la documentació acreditativa d’estar al corrent en 
el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, i la 
documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva, xifrada en 
3.000,00 € (clàusules 22 i 34 del plec de clàusules administratives particulars). 
 
Segon.- APROVAR els drets i taxes per un import de 89,50 €, d’acord amb el què 
disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a l’entitat interessada. 
 
 
OBRES I SERVEIS  
 
S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea 
d’OBRES I SERVEIS : 
 
8. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES DE SERVEIS, 

EXPEDIENT OBRES DE SERVEIS 2014/10, A L'EMPRESA GAS 
NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA PER A L'OBERTURA DE RA SA DE 
1X0,6 METRES PER SUBMINISTRAR GAS A NOUS ABONATS A 
EXECUTAR AL CARRER DE ROSSELLÓ NÚM. 1 D'AQUEST TERM E 
MUNICIPAL 

 
VISTA la sol·licitud de llicència d’obres de serveis per a obertura de rasa de 1x0.6 
metres per a la instal·lació d'una escomesa de gas a executar al carrer de Rosselló, 1 
d’aquest terme municipal, que l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA 
ha sol·licitat en aquest Ajuntament en data 6 de juny de 2014, RE 2014/3648 i que es 
recull en l’expedient OBRES DE SERVEIS 2014/10. 
 
VIST l’informe emès pel cap de l’Àrea d’Obres i Serveis. 
 
VIST el conveni formalitzat entre l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i la 
companyia GAS NATURAL SDG, SA, en data 9 de novembre de 1995, així com les 
actualitzacions que s’aprovaren per la Comissió Municipal de Govern de data 13 de 
maig de 1999. 
 
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 187 i següents del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme; 
els articles 75 i 79 a 84 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i l’article 24.1.c) del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes 
locals. 
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AQUESTA Àrea d’Obres i Serveis proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat 
amb el que disposa el Decret de l'Alcalde núm. 606/2011, de data 29 de juny, l’adopció 
del següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres de serveis, d’acord amb l’expedient OBRES 
DE SERVEIS 2014/10, a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA per a 
obertura de rasa de 1x0.6 metres per a la instal·lació d'una escomesa de gas a executar 
al carrer de Rosselló, 1 d’aquest terme municipal d’acord amb l’informe emès pel cap 
de l’Àrea d’Obres i Serveis a tal efecte. 
 
Segon.- CONDICIONAR l’efectivitat de la present llicència d’obres de serveis a 
l’estricte compliment de les condicions especificades a l’informe tècnic: 
 

- El pagament de la taxa per serveis urbanístics i l’impost sobre construcció, 
instal·lacions i obres queda pendent de liquidació segons conveni fiscal signat entre 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i la companyia GAS NATURAL SDG, SA 
en data 9 de novembre de 1995. 

- El termini màxim per a l’inici de l’execució de les obres serà de 6 mesos, a comptar 
aquest termini des del dia següent a la comunicació de la concessió de la llicència 
d’obres de serveis.  

- Atès que les obres es realitzen en una via de domini públic, es disposa d’un termini 
d’execució de les obres d’una setmana per restablir l’ús públic de la via.  

- En el cas que sigui necessari ocupar la via pública, caldrà sol·licitar la 
corresponent llicència especificant el temps i l’espai a ocupar. 

- Aquest informe únicament fa referència a l’obertura i reposició de la rasa, GAS 
NATURAL SDG, SA serà responsable de complir amb tota la normativa 
d’aplicació, guardar les distàncies reglamentàries respecte altres serveis o edificis i 
sol·licitar totes les autoritzacions que siguin preceptives. 

 

Mesures preventives, de control i de garantia que són d’obligada aplicació a criteri 
dels informadors, d’acord amb l’Ordenança Municipal de Cales i Canalitzacions 
(Publicada en l’Annex V al B.O.P. Núm. 296 de data 11 de desembre de 1986). 

−−−− Amb l’objecte de garantir la coordinació de l’activitat de les companyies 
subministradores, les empreses i entitats explotadores de serveis hauran de 
presentar a l’Administració Municipal, abans del 1 d’octubre de cada any, un 
programa de les instal·lacions que projectin realitzar en vies i espai públics en el 
transcurs de l’any següent. Aquest programa anual podrà ser revisat a instància de 
les companyies subministradores o de l’Administració Municipal.  

−−−− Abans de l’inici de les obres s’avisarà als serveis tècnics municipals a fi de 
concretar els treballs a realitzar. 

−−−− La llicència d’obres només es referirà a les instal·lacions proposades en la 
sol·licitud referida. 

−−−− Tota la canalització ha de passar obligatòriament pel traçat marcat en el plànols. 
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−−−− La totalitat de les obres aniran a càrrec de l’empresa GAS NATURAL 
DISTRIBUCIÓN SDG, SA, incloent la reposició íntegra de totes les zones afectades. 
En cas d’afectar la calçada, aquesta es refarà en la superfície que considerin els 
Serveis Tècnics Municipals. 

−−−− S’hauran de respectar les distàncies reglamentàries de protecció a calçada i a 
altres serveis que discorrin  enterrats. 

−−−− Les obres proposades no afectaran altres instal·lacions ni mobiliari urbà, de 
caràcter municipal o privat. 

−−−− En cas d’afectació d’algun servei existent, es requerirà la solució més adequada per 
part dels Serveis Tècnics Municipals. 

−−−− Tot cobriment de rases haurà de tenir en tota la seva profunditat una densitat del 
95% de l’assaig proctor modificat en voravies i calçades. El nombre de mostres que 
es prendran per determinar la compactació ve definit de la següent manera: 

- Cales: 1 mostra 
- Rases de 0 a 20 m de llargada: 2 mostres 
- Rases de 20 a 40 m de llargada: 4 mostres 
- Més de 60 m de llargada: 1 cada 20 m   

−−−− El reomplert de les rases s’efectuarà amb sauló compactat cada 25cm i es formarà 
una base de paviment de grava-ciment de 30cm compactat al 95% de l’assaig 
proctor modificat o en el seu defecte de formigó H-150. La calçada es rematarà 
amb un paviment de 10cm de mescla bituminosa en calent tipus D-12. Les vores de 
les rases hauran de quedar perfectament paral·leles i rectes. La reposició del 
paviment tindrà, com a mínim, 40cm per cada costat de la rasa (essent la zona 
reposada perpendicular a les voravies). 

−−−− S’haurà de reposar tota la senyalització horitzontal i marques viàries que s’hagin 
de destruir així com les de l’entorn immediat amb la finalitat que no sembli un 
pedaç. 

−−−− La reposició del paviment de les voreres no es limitarà a la zona d’obres realitzades 
sinó que comprendrà tota la zona necessària per a mantenir la uniformitat del 
paviment inicial, de manera que, en el possible no s’arribi a apreciar externament 
l’obra. Els extrems de les rases s’hauran de construir obligatòriament, com a 
mínim, a 40cm de la via. 

−−−− Es reposaran totalment les voreres d’amplada igual o inferior a 1,30m. 
−−−− El paviment de les voreres a reposar serà del mateix tipus i textura que l’existent: 

- S’afectaran llosetes senceres de manera que no quedi sense reposar cap 
lloseta deteriorada per l’obra o en mal estat que li sigui adjacent encara que 
no hagi estat afectada directament per l’obra. 

- Es disposarà una base de formigó H-150 de 10cm de gruix. 
- La col·locació de les peces de panot es realitzarà amb morter amassat, 

quedant prohibida la col·locació amb morter en sec i col·locat a l’estesa. 
−−−− Totes les reparacions realitzades en les canalitzacions de serveis, requeriran el vist-

i-plau dels Serveis Tècnics Municipals i de les companyies afectades.  
−−−− La reparació de canalitzacions de serveis es realitzarà amb un tub d’igual o 

superior qualitat a l’original i de diàmetre similar.  
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−−−− En cas d’afectar a la instal·lació d’Enllumenat Públic, es donarà avís immediat als 
Serveis Tècnics municipals i l’empresa concessionària del Servei. 

−−−− Si es dóna el cas, la canalització d’enllumenat públic es repararà amb junta de 
cinta adhesiva vulcanitzada, no s’admetrà la reparació dels conductors elèctrics 
d’enllumenat públic. 

−−−− A fi d’evitar possibles avaries en la xarxa del servei de distribució d’aigua potable, 
es realitzarà preavís a l’empresa concessionària del servei, SOREA, SA. 

−−−− Durant el transcurs de les obres, es vetllarà per garantir el pas segur dels vianants. 
Es realitzarà la senyalització vial necessària i es requerirà avís amb suficient 
antelació a la Policia Municipal a fi de preveure les incidències en la regulació del 
transit en cas de tall o invasió del vial afectat. La companyia serà responsable de la 
col·locació de la senyalització reglamentària i de la delimitació de la zona en obres 
mitjançant tanques o altres elements anàlegs per tal que tanquin totalment les zones 
de treball així com del seu manteniment fins que finalitzi l’obra.  

−−−− La neteja del vial, un cop realitzades les obres, es realitzarà mitjançant màquina 
escombradora i es retiraran immediatament les deixalles o materials sobrants. 

−−−− Les obres tindran un període de garantia de dos anys. Durant aquest termini, 
l’empresa vigilarà i tindrà cura del bon estat de l’obra, procedint a les necessàries 
reparacions que ordeni l’Administració Local. 

 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a l’empresa interessada. 
 
 
POLÍTIQUES SOCIALS 
 
S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea de 
POLÍTIQUES SOCIALS: 
 
9. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS 
 
ATÈS que des dels serveis socials es tramiten, entre d’altres, ajuts per a famílies en 
situació de necessitat socioeconòmica. 
 
ATÈS que la Junta de Govern Local del dia 19 de desembre de 1997 va acordar, entre 
d’altres, APROVAR la normativa de l’Àrea de Benestar Social per a la concessió 
d’ajuts. 
 
ATÈS el Decret d’Alcaldia del dia 5 de juliol de 2001, en el que es va resoldre elevar a 
definitiva l’aprovació de modificació de la normativa de l’Àrea de Benestar Social per a 
la concessió d’ajuts. 
 
ATÈS que la Junta de Govern Local del 3 d’abril de 2014 va acordar, entre d’altres, 
APROVAR l’acord d’interpretació del punt 1 de la normativa d’ajuts econòmics, 
segons les quanties màximes per modalitat de prestació. 
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VISTES les instàncies que es relacionen a continuació sol·licitant ajut econòmic: 
 

Expedient RE 
2012/01666 2014/3881 
2012/00917 2014/3943 
2012/00661 2014/4081 
2012/00661 2014/3801 
2012/00661 2014/3802 
2013/11350 2014/3995 
2012/01623 2014/4003 
2013/07514 2014/4128 
2012/01037 2014/3699 
2012/02404 2014/4091 
2014/01142 2014/3983 
2012/01056 2014/4099 
2012/01056 2014/4098 
2012/01056 2014/4100 
2012/01482 2014/4123 
2013/10932 2014/3998 
2013/10932 2014/3997 
2013/03046 2014/3999 
2013/03046 2014/4000 
2013/03046 2014/4001 
2012/00989 2014/4020 
2012/01137 2014/4132 
 
ATÈS que es considera que és urgent atendre les referides sol·licituds. 
 
VIST l’informe emès per la Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària. 

AQUESTA Àrea de Polítiques Socials proposa a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb el que disposa el Decret d'Alcaldia núm. 606/2011, de 29 de juny, 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- ESTIMAR les sol·licituds presentades corresponents als expedients relacionats 
a continuació, de conformitat amb l’informe emès per la Unitat Bàsica d’Atenció Social  
Primària i atenent la urgència de la seva concessió i, en conseqüència, CONCEDIR els 
següents ajuts: 
 

Expedient  Import Concepte 
2012/01666 69,45 € Subministrament de gas 

2012/00917 73,21 € Subministrament elèctric 

2012/00661 27,70 € Transport 

2012/00661 83,50 € Subministrament elèctric 

2012/00661  29,98 € Subministrament d’aigua 

2013/11350 107,86 € Subministrament elèctric 

2012/01623 210 € Aliments 

2013/07514 210 € Aliments 

2012/01037 34,25 € Subministrament d’aigua 

2012/02404 5,90 € Bolquers 

2014/01142 58,64 € Subministrament de gas 

2012/01056 67,43 € Subministrament de gas 

2012/01056 210 € Aliments 

2012/01056 105,12 € Subministrament elèctric 

2012/01482 87,45€ Subministrament elèctric 

2013/10932 27,90 € Alimentació infantil 

2013/10932 77 € Subministrament elèctric 

2013/03046 700 € Lloguer 

2013/03046 9,90 € Bolquers 

2013/03046 19 € Bombona de butà 

2012/00989 95,29 € Subministrament elèctric 

2012/01137 128,04 € Subministrament elèctric 

                 Total             2.437,62 € 
 
Segon.- IMPUTAR aquests imports a la partida pressupostària número 08.2311.48007 
del pressupost vigent de la Corporació efectuant la corresponent retenció de crèdit. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades. 
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S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea de 
POLÍTIQUES SOCIALS: 
 
10. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UN SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 
 
ATÈS que per Decret de l’Alcalde núm. 37, de 13 de gener de 2014, va resoldre elevar a 
definitiu l’acord del Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès adoptat en sessió 
de 24 d’octubre de 2013, en què s’aprovava inicialment el Reglament per regular la 
prestació del servei d’atenció domiciliària de les Franqueses del Vallès. 
 
ATESA l’ordenança fiscal núm. 34 reguladora del Preu públic per la prestació del servei 
d’atenció domiciliària, segons redactat aprovat definitivament pel Ple de l’ajuntament 
en sessió del dia 19 de desembre de 2013. 
 
VISTA la instància que es relaciona a continuació sol·licitant el servei de 
teleassistència:   
 

Expedient RE 
2014/00129 2014/3720 

 
VIST l’informe emès per la Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària. 
 
AQUESTA Àrea de Polítiques Socials proposa a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 606/2011, de 29 de juny, 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de concessió del servei presentada, corresponent a 
l’expedient relacionat a continuació, i en conseqüència, CONCEDIR el Servei Local de 
Teleassistència amb el preu públic corresponent, el qual serà cobrat trimestralment, 
amb efecte de la data d’instal·lació de l’aparell, de conformitat amb l'informe emès per 
la Unitat Bàsica d'Atenció Social Primària. 
 

Expedient 
2014/00129 

 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades. 
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S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea de 
POLÍTIQUES SOCIALS: 
 
11. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA TARGETA D'APARCAMENT PE R A 

PERSONES AMB DISMINUCIÓ 
 
VIST el Decret 97/2002, de 5 de març, relatiu a la targeta d’aparcament per a persones 
amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones 
amb mobilitat reduïda, aprovat pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
VISTA la sol·licitud que es relaciona a continuació, en què sol·licita la targeta 
d’aparcament per a persones amb disminució.  
 

Expedient RE 

2014/04354 2014/3885 
 
VIST l’informe emès per la Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària. 

AQUESTA Àrea de Polítiques Socials proposa a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb el que disposa el Decret d'Alcaldia núm. 606/2011, de 29 de juny de 
2011, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada corresponent a l’expedient relacionat a 
continuació, i, en conseqüència, CONCEDIR la targeta d’aparcament per a persones 
amb disminució, amb la modalitat corresponent, de conformitat amb l’informe emès per 
la Unitat Bàsica d’Atenció Social. 
 

Expedient  Modalitat 

2014/04354 No Conductor  
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la persona interessada. 
 
 
S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea de 
POLÍTIQUES SOCIALS: 
 
12. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE L'ESMENA DE L'IMPORT DE LA  

QUOTA CORRESPONENT A LA LIQUIDACIÓ SAD DEPENDÈNCIA 2012 
 
ATÈS que la Comissió de Govern 2014/5 del CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL, en sessió de 7 de maig de 2014, va aprovar la liquidació econòmica del 
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Servei d’ajuda a domicili en relació amb el conveni per a la programació, la prestació, el 
manteniment i la millora dels serveis socials bàsics competència local integrats en el 
sistema de serveis socials de responsabilitat pública per a l’any 2012. 
 
TENINT EN COMPTE que aquesta liquidació fa referència a l’esmena de l’import de la 
quota corresponent a la liquidació del SAD dependència 2012. 
 
VIST l'informe emès per l'Àrea de Polítiques Socials. 
 
AQUESTA Àrea de Polítiques Socials proposa a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 606/2011, de 29 de juny, 
l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- ACCEPTAR  l’esmena de l’import de la quota corresponent a la liquidació del 
SAD dependència 2012, aprovat per la Comissió de Govern de 7 de maig de 2014 del 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, per un import 2.575,20.-€ 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL. 
 
 
S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea de 
POLÍTIQUES SOCIALS: 
 
13. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTINGUT I LA SIGNATURA D EL 

CONVENI PER EL TRACTAMENT DE LES DADES RELATIVES AL  
FITXER DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL D E 
SERVEIS SOCIALS AMB EL CONSELL COMARCAL DEL VALLES 
ORIENTAL 

 
TENINT EN COMPTE que el CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 
constitueix una àrea bàsica de serveis socials de la qual en formen part els municipis de 
la comarca menors de 20.000 habitants i que comparteixen un sistema d’informació 
compartida. 
 
TENINT EN COMPTE que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, el 14 de 
novembre de 2013, va aprovar un conveni tipus per regular les relacions entre la 
Diputació de Barcelona i  els ens locals, per al desplegament del sistema d’informació 
de serveis socials DIBA-HESTIA.  
 
TENINT EN COMPTE la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal. 
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VISTA la proposta de conveni per el tractament de les dades relatives al fitxer de 
protecció de dades de caràcter personal de serveis socials amb el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 
 
VIST l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Polítiques Socials. 
 
AQUESTA  Àrea de Polítiques Socials proposa a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 606/2011, de 29 de juny, 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el contingut i la signatura el conveni per el tractament de les dades 
relatives al fitxer de protecció de dades de caràcter personal de serveis socials amb el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, que es transcriu a continuació:. 
 
“REUNITS 
 
D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Francesc Colomé i Tenas, alcalde president de l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès, assistit pel secretari de la corporació, el senyor Josep Maria 
Amorós Bosch. 
 
INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 
13 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcalde president, en nom i representació de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 
del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se 
en les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
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EXPOSEN 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental constitueix una àrea bàsica de serveis 

socials de la qual en formen part els municipis de la comarca menors de 20.000 
habitants. 
 
L’Àrea bàsica de serveis socials (ABSS) és la unitat primària de l’atenció social als 
efectes de la prestació dels serveis socials bàsics. 
 
Concretament, l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental, està 
formada per 41 municipis i, així mateix, els serveis socials bàsics de l’ABSS estan 
formats per més de 130 professionals amb diferents funcions assignades. 
 

2. La configuració de l’ABSS Resta del Vallès Oriental fa necessari emprar una 
metodologia de treball basada en la gestió compartida amb l’objectiu d’avançar 
cap a la prestació d’uns serveis socials de qualitat. 
 
En aquest sentit, els serveis socials precisen de sistemes eficaços i segurs de 
recollida d’informació que permetin, entre d’altres, consensuar i compartir una 
metodologia en la recollida de dades al territori, així com conèixer la realitat del 
mateix; obtenir dades certes en qualsevol moment; comparar l’evolució de la 
intervenció dels serveis socials; compartir nivells d’informació entre diferents 
serveis; mesurar i planificar els serveis socials; establir paràmetres a nivell d’ABSS 
que facilitin el desenvolupament del Pla local de serveis socials, i donar visibilitat i 
transparència a les actuacions dels serveis socials, apropant la seva actuació i els 
resultats assolits als responsables polítics i també a la ciutadania. 
 
Per avançar en aquesta línia és necessari que l’ABSS compti amb un sistema 
d’informació compartida. 
 

3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, el 14 de novembre de 2013, va 
aprovar un conveni tipus per regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i 
els ens locals, per al desplegament del sistema d’informació de serveis socials 
DIBA-HESTIA. 
 
La plataforma DIBA-HESTIA consisteix en una aplicació de gestió dels serveis 
socials bàsics en què permet la documentació i gestió dels expedients socials així 
com la consulta i explotació d’informació en aquest àmbit. 
 
L’aplicació gestiona les bases de dades residenciades en un servidor de la 
Diputació de Barcelona al qual els ens locals hi accediran a través d’internet. 
 
L'aplicació està hostatjada en servidors de la Diputació de Barcelona, que 
garanteix la protecció de les dades, el manteniment i el control d'accessos. Així 
mateix es garanteix la migració de dades contingudes a l'aplicació XISSAP. 
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La Diputació de Barcelona adoptarà les mesures de seguretat previstes en el 
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 
de desembre. 
 

4. L’Ajuntament és responsable del fitxer de protecció de dades de caràcter personal 
sobre serveis socials i aquest fitxer ha estat degudament inscrit al corresponent 
Registre de protecció de dades de Catalunya de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de dades. 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
1. L’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal, en endavant LOPD, estableix l’accés a les dades per compte 
de tercer, que aquesta ha d’estar regulada en un contracte que ha de constar per 
escrit o en alguna altra forma que permeti acreditar-ne la concertació i el 
contingut, i s’hi ha d’establir de manera expressa que l’encarregat del tractament 
només ha de tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del 
tractament, que no les pot aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent de la que 
figuri en el contracte esmentat, ni comunicar-les a altres presones, ni tan sols per 
conservar-les. 
 

2. L’article 9 de la LOPD estableix que l’encarregat del tractament ha d’adoptar les 
mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries que garanteixin 
la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el 
tractament o l’accés no autoritzat. 
 

3. L’article 20 del Reglament de desplegament de la LOPD, aprovat per Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre, estableix les relacions entre responsable i 
l’encarregat del tractament. 
 

4. La clàusula cinquena tercera del conveni tipus que regula les relacions entre la 
Diputació de Barcelona i els ens locals, per al desplegament del sistema 
d’informació de serveis socials DIBA-HESTIA, aprovat per Junta de Govern de 14 
de novembre de 2013. Estableix que tractarà les dades d’acord amb les instruccions 
que tot seguit es detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol 
us no autoritzat en aquest conveni, o en les instruccions expresses que li siguin 
comunicades pels Ens locals adherits. 
 
El tractament de les dades personals es dura a terme d’acord amb les previsions 
següents: 
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- Les dades facilitades, únicament seran utilitzades per a la realització de les 
actuacions derivades de la gestió dels servies socials d’atenció primària de 
l’Ens local d’acord amb les indicacions del Responsable del Fitxer. 

- La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les 
mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les 
dades, sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les dades de 
caràcter personal, així com el deure de secret atribuïble a totes les persones que 
intervinguin en qualsevol de les fases del tractament, d’acord amb les previsions 
establertes a l’article 10 de la LOPD. 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat 
d’establir aquest conveni de col·laboració que subjecten als següents 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte el tractament per part del CONSELL COMARCAL de les 
dades relatives al fitxer de protecció de dades de caràcter personal de serveis socials 
de l’AJUNTAMENT. 
 
Segon. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT com a responsable del fitxer s’obliga a : 
 
1. Crear, modificar o suprimir el fitxer de serveis socials, si s’escau. 

 
2. Autoritzar al CONSELL COMARCAL i a la Diputació de Barcelona a encarregar-

se del tractament de les dades personals contingudes a la plataforma DIBA-
HESTIA. 
 

3. Complir els requeriments normatius previstos a la LOPD. 
 

4. Habilitar al Consell Comarcal del Vallès Oriental a subencarregar a la Diputació 
de Barcelona, al Consell Comarcal del Tarragonès i el Consorci Administració 
Oberta Electrònica de Catalunya el tractament de les dades personals. 
 

5. Habilitar a la Diputació de Barcelona, per tractar, per compte dels ens locals de la 
demarcació de Barcelona responsables dels fitxers, les dades de caràcter personal 
necessàries per prestar el servei d’intercanvi de dades, suport d’usuaris i resolució 
d’incidències del programari Hèstia de benestar social tot aplicant les mesures de 
seguretat de nivell alt que s’indiquen al RD 1720/2007. 
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El tractament consistirà en: 
 

 Accés a les dades  Elaboració 
 Elaboració de còpies  Modificació 
 Recollida  Bloqueig 
 Conservació  Comunicació 

 
6. Autoritzar a la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal del Tarragonès i el 

Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya a subcontractar a tercers 
per dur a terme les actuacions següents: 

 
� Suport a la instal·lació de l’aplicatiu i base de dades. 
� Suport per a la configuració (tant usuaris com organització). 
� Suport pels treballs de migració de les dades des del sistema XISSAP o d’altres. 
� Desenvolupament d’evolutius d’adaptació pel que fa a sectors, equips de treball, 

accés a dades del padró i gestió del mòdul agenda. 
� Formació dels usuaris dels ens locals. 
� Suport per a la gestió d’incidències. 

 
7. Acollir-se al Document de seguretat de nivell Alt, que elabora la Diputació de 

Barcelona en el qual hi constaran les mesures de seguretat i els procediments 
tecnicoadministratius que s'implementaran per garantir la seguretat de les dades i 
els sistemes en que es continguin. 

 
Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
El CONSELL COMARCAL s’obliga a: 
 
1. Complir els requeriments normatius previstos a la LOPD. 

 
2. Acollir-nos al Document de seguretat de nivell Alt, que elaborarà per la Diputació 

de Barcelona en el qual hi constaran les mesures de seguretat i els procediments 
tecnicoadministratius que s'implementaran per garantir la seguretat de les dades i 
els sistemes en que es continguin. 
 

3. Tractar les dades d’acord amb les instruccions que tot seguit es detallaran, quedant 
sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no autoritzat en aquest conveni, 
o en les instruccions expresses que li siguin comunicades pels Ens locals adherits. 
 
El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions 
següents: 

 
• Les dades facilitades, únicament seran utilitzades per a la realització de les 

actuacions derivades de la gestió dels servies socials d’atenció primària de 
l’Ens local d’acord amb les indicacions del Responsable del Fitxer. 
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• El Consell Comarcal, com a encarregat del tractament, adoptarà les mesures 

tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, 
sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter 
personal, així com el deure de secret atribuïble a totes les persones que 
intervinguin en qualsevol de les fases del tractament, d’acord amb les previsions 
establertes a l’art. 10 de la LOPD, d’acord amb el document de seguretat 
elaborat per la Diputació de Barcelona. 

 
4. No utilitzarà les dades de caràcter personal per a cap altre finalitat que no sigui per 

la qual van ser recollides, ni les comunicarà o cedirà a cap entitat, empresa o 
persona diferent de la persona interessada sense l’expressa autorització de l’Ens 
local adherit. 
 

5. Conservar un subconjunt de dades dissociades per a la realització d’estudis o 
estadístiques.  
 

6. Vetllar/col·laborar amb l’AJUNTAMENT per a què els subencarregats del 
tractament (les empreses/entitats contractades) ajustin la seva actuació a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 

7. Subencarregar a la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal del Tarragonès 
Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya el tractament de les dades 
personals. 

 
Quart. Vigència 
 
Aquest conveni entra en vigor a la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins 
a la supressió del corresponent fitxer de protecció de dades de caràcter personal. 
 
En el supòsit d’extinció del Conveni, el CONSELL COMARCAL procedirà a retornar 
totes les dades de què disposi, tant les emmagatzemades en suports informàtics com les 
que es trobin en suport paper. 
 
Cinquè. Extinció 
 
Les causes d’extinció d’aquest conveni són les següents:  
 
a) La finalització del període de vigència. 
b) El mutu acord de les parts. 
c) La manca de finançament.  
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Sisè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest 
conveni. 
 
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva 
conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen.” 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL. 
 
 
S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea de 
POLÍTIQUES SOCIALS: 
 
14. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTINGUT I LA SIGNATURA D EL 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ESTABLIMENT DE LES  
CONDICIONS DE GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS AJUTS DE 
MENJADOR 

 
ATÈS que el 26 de juliol de 1996, el CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL i el DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT de la GENERALITAT DE 
CATALUNYA van formalitzar el conveni per a la delegació de competències pel que fa 
a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador 
i altres prestacions en matèria d’ensenyament.  
 
ATÈS que el Ple del CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, en sessió 
de 19 de maig de 2014, va aprovar les bases reguladores dels ajuts de menjador per al 
curs escolar 2014/2015, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 22 
d’abril de 2014.  
 
VIST l’escrit presentat pel CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, en 
data 16 de juny de 2014, RE 2014/3848, en què notifiquen l’acord  de la Comissió de 
Govern 2014/5, en sessió de 28 de maig de 2014, relatiu a l’aprovació del contingut i la 
signatura del conveni de col·laboració per a l’establiment de les condicions de gestió i 
funcionaments dels ajuts de menjador. 
 
VIST l'informe emès per l'Àrea de Polítiques Socials. 
 
AQUESTA Àrea de Polítiques Socials proposa a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 606/2011, de 29 de juny, 
l’adopció dels següents  
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ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a 
l’establiment de les condiciones de gestió i funcionament dels ajuts de menjador, segons 
l’acord de la Comissió de Govern 2014/5 del CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL, que es transcriu a continuació: 
 

“R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Francesc Colomé i Tenas, alcalde president de l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès, assistit pel secretari de la corporació, el senyor Josep Maria 
Amorós Bosch. 
 
INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 
13 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcalde president, en nom i representació de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 
del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se 
en les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 
MANIFESTEN 
 
1. Que mitjançant el Decret 219/1989, d’1 d’agost, es van delegar a les comarques les 

competències del Departament d’Ensenyament en relació amb la programació i la 
gestió de beques i ajuts de menjador. 
 

2. Que el Decret 160/1996, de 14 de maig, regulador del servei escolar de menjador, 
disposa que les administracions públiques, dins les disponibilitats pressupostàries, 
poden establir ajuts de menjador per a l’alumnat que ho sol·liciti i no els 
correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixin totalment o parcialment el cost 
del servei escolar de menjador. Per a l’establiment d’aquests ajuts es tindran en 
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compte les condicions socials, econòmiques i geogràfiques de l’alumnat, així com 
l’escolarització en centres d’educació especial.  
 

3. Que la gestió d’aquests ajuts correspon als consells comarcals quan hagin assumit 
aquesta competència i signin el conveni corresponent amb el Departament 
d’Ensenyament. 
 

4. Que el 26 de juliol de 1996, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya van formalitzar el 
conveni per a la delegació de competències pel que fa a la gestió del servei de 
transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres 
prestacions en matèria d’ensenyament.  
 

5. Que les addendes econòmiques al conveni esmentat corresponents al curs escolar 
2013/2014 i al curs escolar 2014/2015 encara no s’han formalitzat.  
 

6. Que el 9 d’abril de 2014, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va 
aprovar les Bases reguladores dels ajuts de menjador i la seva convocatòria per al 
curs escolar 2014/2015, les quals han estat publicades el 22 d’abril de 2014 en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 

7. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental té inscrit el fitxer de dades d’Ajuts de 
menjador en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya amb el codi 
211052004-W.    
 

8. Que les Bases reguladores dels ajuts de menjador del Comarcal del Vallès Oriental 
preveuen la participació dels ajuntaments en la gestió dels ajuts, en la recepció de 
les sol·licituds, en la valoració, en la proposició d’atorgaments o en les 
revocacions, entre d’altres. És per això, que esdevé necessari l’aprovació d’un 
conveni amb els ajuntaments per a regular-ne els termes.  

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents expressen la seva 
voluntat per a l’establiment d’un conveni de col·laboració que subjecten als següents 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
Aquest acord té per objecte l’establiment d’un marc de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, en endavant CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, per a la gestió dels ajuts de 
menjador del CONSELL COMARCAL. 
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Segon. Identificació dels ajuts 
 
1. Per al curs escolar 2014/2015, la col·laboració objecte d’aquest conveni abasta la 

gestió dels ajuts que preveuen les Bases reguladores dels ajuts de menjador del 
CONSELL COMARCAL esmentades en la manifestació sisena, en endavant les 
Bases. 
 

2. Si s’escau, per a altres cursos, la col·laboració abastarà la gestió dels ajuts de 
menjador de la convocatòria que correspongui, atenent en tot cas a les bases que 
siguin d’aplicació.  
 

3. En qualsevol cas, la gestió dels ajuts resta condicionada a la signatura de les 
addendes econòmiques al conveni signat amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, esmentat a la manifestació quarta, o bé a l’instrument 
jurídic que el substitueixi.  

 
Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
El CONSELL COMARCAL es compromet a desenvolupar les actuacions següents: 
 
a) Posar a disposició de l’AJUNTAMENT la documentació necessària per a la gestió 

de les sol·licituds dels ajuts. 
 

b) Facilitar la gestió dels ajuts de menjador mitjançant un procés de gestió 
informatitzada. 
 

c) Comunicar a l’AJUNTAMENT els ajuts atorgats a les persones beneficiàries 
residents al seu municipi. 
 

d) Transferir al número de compte designat per l’AJUNTAMENT els imports dels ajuts 
atorgats a les persones beneficiàries del seu municipi.  

 
Nogensmenys, en casos excepcionals, quan així ho acordin el CONSELL 
COMARCAL i l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL transferirà al número 
de compte designat pels centres escolars, l’import dels ajuts atorgats a les persones 
beneficiàries matriculades en cada centre. 
 
El pagament dels ajuts està condicionat a la transferència prèvia del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al compliment de les previsions de 
justificació que preveuen les Bases.  
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e) En relació amb la protecció de dades de caràcter personal:  
 

i. Complir les obligacions que té com a responsable del tractament del fitxer d’Ajuts 
de menjador inscrit en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya amb el 
codi 211052004-W. 

 
ii.  Per raó d’aquest conveni s’autoritza a l’AJUNTAMENT a encarregar-se del 

tractament de les dades personals obtingudes en la gestió dels ajuts de menjador. 
 

iii.  Vetllar perquè l’AJUNTAMENT, com a encarregat del tractament, adopti les 
mesures de seguretat exigibles, d’acord amb el que estableixi el Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre, i la resta d’obligacions i principis que estableix la 
normativa de protecció de dades. 

 
Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a col·laborar per a la consecució d’una correcta 
gestió dels ajuts de menjador del CONSELL COMARCAL en la forma que s’estableix a 
continuació:  
 
a) Rep, impulsa, valora, tramita i presenta al CONSELL COMARCAL les sol·licituds 

d’ajuts de menjador mitjançant el procés de gestió informatitzada del CONSELL 
COMARCAL, d’acord amb allò que disposen les Bases i els aclariments que es 
facin en virtut de la disposició addicional quarta d’aquestes.  
 

b) Rep, impulsa, informa, tramita i trasllada al CONSELL COMARCAL els recursos 
administratius mitjançant el procés de gestió informatitzada del CONSELL 
COMARCAL, d’acord amb el disposen les Bases i els aclariments que es facin en 
virtut de la disposició addicional quarta d’aquestes. 
 

c) Complimenta mitjançant el procés de gestió informatitzada del CONSELL 
COMARCAL qualsevol altre tràmit que aquest permeti sempre i quan les bases 
reguladores del ajuts de menjador n’estableixin l’obligació als ajuntaments. 
 

d) Posa a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o 
documentació que es requereixi en relació amb la gestió dels ajuts. 
 

e) Presenta al CONSELL COMARCAL els certificats justificatius de l’ús del servei de 
menjador de les persones beneficiàries del seu municipi, d’acord amb el que 
estableixen les Bases. 
 

f) Presenta al CONSELL COMARCAL els certificats justificatius de la despesa 
efectuada en concepte d’ajuts de menjador, d’acord amb la relació d’ajuts atorgats 
pel CONSELL COMARCAL a persones beneficiàries del seu municipi i d’acord 
amb les Bases. 
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g) Comprova el compliment i l’efectivitat de les condicions o requisits determinants 

per a l’atorgament de l’ajut. 
 

h) Es sotmet a les actuacions de comprovació que respecte a la gestió dels ajuts  pugui 
efectuar el CONSELL COMARCAL.  
 

i) Compleix les obligacions que les bases estableixen pels ajuntaments i actua d’acord 
amb les seves previsions. Les bases poden ser consultades al web del CONSELL 
COMARCAL següent: http://www.vallesoriental.cat/ 
 

j) Compleix les obligacions com a encarregat del tractament del fitxer d’Ajuts de 
menjador del CONSELL COMARCAL amb codi 211052004-W. L’encarregat del 
tractament i tot el seu personal resten sotmesos a la normativa de protecció de 
dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal i el Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre i, de forma específica, a les condicions següents: 

 
a. Utilitzar les dades que formen part d’aquest fitxer, o les que reculli per a ser-hi 
incloses, només per a la finalitat objecte d’aquest conveni. 
 
b. Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament i 
el document de seguretat.  
 
c. No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva 
conservació, llevat que compti amb l’autorització expressa del responsable del 
fitxer, en els supòsits legalment admissibles. 
 
L’encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del 
mateix responsable, expressament designats per a la mateixa finalitat o una que 
sigui compatible.  
 
d. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què 
hagin tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el 
seu objecte. 
 
e. Informar les persones afectades, d’acord amb l’article 5 de la LOPD, en les 
operacions de recollida de dades per integrar-les en el fitxer d’Ajuts de menjador 
del CONSELL COMARCAL. 
 
f. Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats 
d’aquest conveni. 
 
g. Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que 
corresponen als seus treballadors afectats. 
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h. Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell ALT, segons el que 
estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter 
personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb les 
especificacions següents: 

 
1. Les dades es tractaran als locals de l’encarregat ubicats a l’Ajuntament i no 
se’n poden treure. Si l’encarregat del tractament ha de canviar els locals on duu 
a terme el tractament, ho ha de comunicar prèviament al responsable. 
 
En el cas que les dades s’hagin d’incorporar a dispositius portàtils, o s’hagin de 
tractar fora dels locals de l’encarregat, es requereix autorització expressa del 
responsable, la qual ha de constar al document de seguretat. En qualsevol cas, 
cal garantir el nivell de seguretat corresponent. 
 
2. L’encarregat ha de designar un responsable de seguretat i comunicar-ne la 
identitat i el perfil professional al responsable del fitxer. 
 
3. L’encarregat ha d’anotar les incidències al Registre d’incidències i ha de 
posar en coneixement del responsable del fitxer o tractament, de forma 
immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució d’aquest 
conveni que pugui afectar la integritat o la confidencialitat de les dades de 
caràcter personal tractades. 
 
4. L’encarregat s’ha de sotmetre a les auditories de compliment de la normativa 
de protecció de dades que decideixi el responsable del fitxer, a l’inici de la 
prestació, com a mínim cada dos anys i, en qualsevol cas, sempre que es 
produeixin modificacions substancials als sistemes d’informació. 

 
i. Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de 
seguretat aplicables. 
 
j. Destruir les dades d’acord amb la taula d’avaluació documental núm. 541, sèrie 
documental d’expedients de sol·licituds d’ajuts individuals de menjadors, publicada 
al DOGC 4745. Un cop destruïdes, l’encarregat ha de certificar-ne la destrucció 
per escrit i ha de trametre el certificat al responsable del fitxer. 
 
k. Pel cas que la persona sol·licitant de l’ajut de menjador hagi consentit la cessió 
de dades a l’AJUNTAMENT, com a responsable del tractament dels fitxers, haurà 
de complir les obligacions de la normativa de protecció de dades, en especial la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal i el Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 
de desembre. En aquest cas, L’AJUNTAMENT únicament pot tractar i fer ús de les 
dades per a la finalitat de gestió d’ajuts de menjador. 
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Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni estén els seus efectes des de l’endemà de la publicació de la 

convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2014/2015 i fineix el 31 
d’octubre de 2016. Nogensmenys, per raó d’aquest conveni es dóna cobertura 
també a la col·laboració d’ambdues parts en la gestió dels ajuts de menjador del 
curs 2013/2014, d’acord amb les seves Bases reguladores. 
 

2. Aquest conveni pot ser objecte de dues pròrrogues, d’un any cadascuna d’elles, 
mitjançant acord exprés de les parts.  

 
Sisè. Causes d’extinció 
 
Les causes d’extinció d’aquest conveni són les següents:  
 
a) L’acord entre les parts 
b) La finalització del termini de vigència previst 
c) La resolució del conveni amb el Departament d’Ensenyament per a la delegació de 

competències pel que fa a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió 
del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, 
esmentat a la manifestació quarta, i/o llurs addendes, o bé de l’instrument jurídic 
que el substitueixi.  

d) La pèrdua de l’exercici de la competència de qualsevol de les parts. 
 
Setè. Jurisdicció competent 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest 
document seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
 
I, en senyal de conformitat signen les parts, amb l’assistència dels corresponents 
secretaris, que en donen fe.” 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL. 
 
 
S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea de 
POLÍTIQUES SOCIALS: 
 
15. PROPOSTA DE GENERACIÓ DE CRÈDIT DE LES PARTIDES DE 

L'ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS EN CONCEPTE DEL 
FINANÇAMENT EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ D E 
L'ANY 2014 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
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ATÈS que la Junta de Govern Local en sessió del dia 6 de setembre de 2012 va acordar, 
entre d’altres, adherir-se al Protocol General “Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat”, 
aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 31 de maig de 2012, pel període 
2012-2015. 
 
ATÈS que la Junta de Govern Local en sessió del dia 10 de març de 2014 va aprovar tot 
un seguit d’actuacions i, en conseqüència, sol·licitar a la Diputació de Barcelona la 
concessió de les subvencions pels imports que es detallaven, emmarcades en les bases 
per a l’atorgament d’ajuts en el marc del catàleg de programes de suport a les activitats i 
serveis locals de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat-2014. 
 
VIST l’escrit RE 2014/3706, de data 10 de juny, tramès per l’àrea de Presidència de la 
Diputació de Barcelona, en què comuniquen l’acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data 29 de maig de 2014, resolent la convocatòria d’ajuts 
econòmics del Catàleg de serveis 2014 i del seu règim regulador, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
ATÈS  que la Junta del Govern Local en data 19 de juny de 2014 va aprovar, entre 
d’altres, acceptar els ajuts econòmics concedits per la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
dins de la convocatòria d’ajuts inclosos al catàleg de serveis de l’any 2014, en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
TENINT EN COMPTE que per a l’actuació “Organització i preparació de la X Mostra 
d’Entitats, PIDCES, Programa diversitat i convivència i Programa d’Igualtat de Gènere” 
compta amb una subvenció total de 31.283,35.-€ i concretament: 
 

- Programa diversitat i convivència: ......................................................  6.331,75.-€ 
- Programa d’Igualtat de Gènere 2014: ................................................ 10.742,70.-€ 

 
VIST l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Polítiques Socials.  
 
AQUESTA Àrea de Polítiques Socials proposa a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb el que disposa el Decret de l’Alcaldia núm. 606/2011, de 29 de juny, 
l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- GENERAR CRÈDIT al pressupost d’ingressos i al pressupost de despeses per 
un import de 742,70.-€ per al Programa d’Igualtat de Gènere i 2.331,75.-€ al 
Programa de Diversitat i Convivència, imports resultats de la diferència entre la 
previsió inicial i l’aportació definitiva per part de Diputació de Barcelona, segons 
detall i pels imports que s’especifiquen a continuació: 
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Pressupost d’ingressos 
 
Nº PARTIDA 

 
NOM PARTIDA 

 
IMPORT 

01.46207 Aportació Dip. Programa Dona 742,70.-€ 
01.46104 Subv. Dip. Bcn. Programa motivació i 

orientació immigrants 
2.331,75.-€ 

     TOTAL                                                   3.074,45.- € 
 
Pressupost de despeses 
 
Nº PARTIDA 

 
NOM PARTIDA 

 
IMPORT 

08 2311 22609 Programa dona 742,70.- € 
08 2311 48008 Programa motivació i orientació immigrants 2.331,75.- € 
     TOTAL       3.074,45.- €     
 
Segon.-  NOTIFICAR aquests acords a la DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
 
S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea de 
POLÍTIQUES SOCIALS: 
 
16. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE GESTIÓ PER A L A 

CESSIÓ TEMPORAL D'ÚS D'HABITACIÓ PER ATENDRE SITUAC IONS 
D'URGÈNCIA SOCIAL 

 
ATÈS que un dels objectius de l’Àrea de Polítiques Socials de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès és la promoció de programes i accions socials que millorin 
l’atenció i la qualitat de vida de les persones, sobretot aquells col·lectius d’especial 
vulnerabilitat social.  
 
TENINT EN COMPTE l’article 16 de la Llei 12/2007, d'11 d’octubre, de serveis 
socials, en que reconeix que els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema 
públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i 
social, alhora que disposa que tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per 
fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents 
situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar.  
 
TENINT EN COMPTE l’article 20 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials, en que es disposa com a prestacions del sistema públic de serveis socials les  
actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els mitjans i les ajudes 
econòmiques i tecnològiques que s’ofereixen a persones i que es destinen a complir les 
finalitats d’assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de 
la vida, mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les 
necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones. 
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TENINT EN COMPTE que la finalitat del protocol de gestió per a la cessió temporal 
d’ús d’habitació per atendre situacions d’urgència social, és regular la cessió temporal 
d’una habitació de suplència temporal de la llar familiar en casos puntuals d’urgència 
quan les persones afectades no disposin en aquell moment determinat de suport familiar 
i/o xarxa social, ni de recursos econòmics propis per resoldre llur problema, sempre i 
quan l’ajuntament en tingui en disposició.  
 
VIST l’informe emès per la cap de l’Àrea de Polítiques Socials. 
 
AQUESTA Àrea de Polítiques Socials proposa a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 606/2011, de 29 de juny, 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el Protocol de gestió per a la cessió temporal d’ús d’habitació per 
atendre situacions d’urgència social.  
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l’àrea de Serveis Centrals, Hisenda i 
Participació i a l’àrea de Seguretat Ciutadana d’aquest ajuntament.  
 
 
S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea de 
POLÍTIQUES SOCIALS: 
 
17. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTINGUT I LA SIGNATURA D EL 

CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL MANÀ PER A L A 
COORDINACIÓ EN LA GESTIÓ DEL SUPORT ALIMENTARI PER ALS 
USUARIS/ES DE SERVEIS SOCIALS 

 
TENINT EN COMPTE que l’àrea de Polítiques Socials té per objectiu promoure 
accions destinades a cobrir les necessitats bàsiques de les persones que resideixen al 
municipi de les Franqueses del Vallès.  
 
TENINT EN COMPTE l’article 3 Finalitat dels Serveis Socials de la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de Serveis Socials, on s’estipula que: 
 
“Els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure 
dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats 
personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del 
benestar de les persones. “ 
 
VIST l’esborrany del conveni de col·laboració amb l’ASSOCIACIÓ 
SOCIOCULTURAL MANÀ per a la coordinació en la gestió del Banc dels Aliments.  
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VIST l'informe emès per la cap d'Àrea de Polítiques Socials. 
 
AQUESTA Àrea de Polítiques Socials proposa a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 606/2011, de 29 de juny, 
l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre 
l’ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL MANÀ i l’ajuntament de les Franqueses del Vallès 
per a la coordinació de la gestió del Banc dels Aliments. 
 

“Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i 
l’Associació Sociocultural Maná per a la coordinació en la gestió del suport 

alimentari per als usuaris/es de Serveis Socials.  
 
A Barcelona, a ___  de juliol de 2014 
 
REUNITS 
 
D’una part, l’Il·lustre Sr. FRANCESC COLOME I TENAS, Alcalde-President de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 
Assisteix al senyor Alcalde, el Secretari de la Corporació, senyor Josep Maria Amorós i 
Bosch. 
 
I  per una altra,  la Sra. Nancy Graciela Lopez, presidenta de l’Associació 
Sociocultural Maná, CIF núm. G65871451, amb domicili a Les Franqueses del Vallès, 
c/ Cantabria, núm. 12, i en representació d’aquesta, registrada a la Direcció General 
de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, amb número d’inscripció 48377- J/1 i registrada al Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, a la Secció Entitat privada 
d’iniciativa social, amb el número de registre E05003. 
 
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar a les 
respectives entitats, i acorden voluntàriament el present Conveni. 
 
MANIFESTEN 
 
Primer.- 
 
Que l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb núm. de NIF P-0808500-C, té al 
seu càrrec la realització de programes d’actuació en els serveis socials, adreçats a 
persones amb manca de recursos econòmics. 
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Segon.- 
 
Que l’Associació Sociocultural Maná té com objectiu fonamental ajudar a les persones 
o col·lectius de persones en situació de risc d’exclusió social a resoldre les seves 
necessitats immediates, recuperar la seva dignitat com a persones i fomentar la seva 
reinserció social i laboral. 
 
Tercer.- 
 
Que l’Associació Sociocultural Maná té previst portar a terme el repartiment 
d’aliments obtinguts per la Fundació Banc dels Aliments i d’altres convenis i contractes 
que pugui generar amb supermercats i empreses alimentàries.  
 
Quart.- 
 
Que la finalitat d’aquest Conveni és establir unes bases de col·laboració perquè un 
col·lectiu de persones usuàries de Serveis Socials, amb pocs recursos econòmics, es 
puguin beneficiar del suport d’aliments. 
 
ACORDEN 
 
1. Objecte del Conveni de col·laboració 

 
Establir una col·laboració entre l’ajuntament de les Franqueses del Vallès i 
l’Associació Sociocultural Maná per dur a terme una tasca de suport als usuaris/es de 
Serveis Socials de Les Franqueses del Vallès, mitjançant el repartiment d’aliments.  
 
2. Obligacions de les parts 
 

2.1. Obligacions de l’Associació Sociocultural Maná 
 
L’Associació Sociocultural Maná és la responsable d’emmagatzemar els productes 
alimentaris en un espai adequat i amb els mitjans necessaris per tal de complir amb la 
normativa relativa a la salut pública i concretament, amb la seguretat alimentària.  
 
Atendrà als usuaris i usuàries derivades per l’àrea de Polítiques Socials de 
l’ajuntament de les Franqueses del Vallès. Aquesta atenció es realitzarà per part de les 
persones voluntàries de l’entitat.  
 
A cada usuari/ària se li dispensarà des de l’àrea de Polítiques Socials una cartilla en la 
qual especifiqui el dies de repartiment dels aliments, la qual hauran de presentar a les 
dependències de l’Associació Sociocultural Maná ubicada al carrer Cantabria, núm. 12 
de Bellavista. Aquesta cartilla haurà de ser segellada per part de la persona voluntària 
que realitzi l’entrega dels aliments.  
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El repartiment dels aliments es realitzarà setmanalment, en horari de tarda, amb 
possibilitat d’incorporar nous dies d’entrega, en cas que es consideri necessari.  
 
Mensualment, l’Associació Sociocultural Maná realitzarà un informe amb el control de 
les actuacions realitzades; els fulls de signatura de les famílies que han recollit els 
aliments, el llistat de persones beneficiàries, els incidents ocorreguts... 
 
L’Associació Sociocultural Maná serà l’encarregada de liderar la recerca de possibles 
finançaments per part d’altres entitats, ja siguin públiques o privades, amb la 
coordinació de l’àrea de Polítiques Socials de l’ajuntament de les Franqueses del 
Vallès.  
 

2.2. Obligacions de l’àrea de Polítiques Socials de l’ajuntament de les Franqueses 
del Vallès. 

 
L’àrea de Polítiques Socials de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès estableix els 
criteris i el model de selecció de les persones beneficiàries d’aquesta iniciativa segons 
els requisits que estableixin, i remet a  l’Associació Sociocultural Maná els usuaris i 
usuàries seleccionades. 
 
3. Equip humà 
 
Pel seguiment del desenvolupament d’aquest conveni de col·laboració es constitueix un 
equip de treball mixt format per personal tècnic de l’àrea de Polítiques Socials de 
l’ajuntament de les Franqueses del Vallès i de l’Associació Sociocultural Maná. 
 
L’Associació Sociocultural Maná 
 
Per part  de l’Associació Sociocultural Maná, la persona responsable del present 
Conveni  és la presidenta, Nancy Graciela Lopez, amb domicili al carrer Cantabria 
núm. 12. 
 
L’àrea de Polítiques Socials de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès 
 
Per part de l’àrea de Polítiques Socials de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, la 
persona responsable del present Conveni és el/la regidor/a de l’àrea de Polítiques 
Socials amb domicili al carrer Aragó, núm. 24 de les Franqueses del Vallès. 
 
La persona directament implicada en el desenvolupament del projecte serà el/la cap de 
l’àrea de Polítiques Socials amb domicili al carrer Aragó, núm. 24 de les Franqueses 
del Vallès. 
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4. Vigència d’aquest Conveni 
 
El Conveni de col·laboració entre les dues entitats serà vigent des la seva signatura i 
tindrà una durada inicial d’un any, si bé serà prorrogable per un any més, excepte en 
cas de denúncia per qualsevol de les parts amb una antelació mínima per escrit de 
seixanta (60) dies naturals a la seva data d’acabament. En aquest cas, les parts es 
comprometen a finalitzar totes les activitats i compromisos vigents en el moment de la 
denúncia o extinció del present Conveni. 
 
5. Protecció de dades de Caràcter Personal 
 
Les parts s’obliguen i es comprometen a adoptar les mesures d’índole tècnica i 
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i 
evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. En especial, les parts 
es comprometen a complir la normativa vigent  en matèria  de protecció de dades de 
caràcter personal i  més concretament amb la Llei Orgànica  de 15/1999,  de 13 de 
desembre,  de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD)  i  en el Reial Decret 
1720/2007,  de  21  de  desembre,  pel  qual  s’aprova el  Reglament de Desplegament 
de la LOPD ( RLOPD). 
 
Les mesures adoptades hauran d’estar en consonància  amb l’estat de la tecnologia, la 
naturalesa de les dades subministrades i els riscos als qual són exposats, tant si 
provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. 
 
Totes les dades de caràcter personal a què es tingui  accés,  com a conseqüència  de 
l’execució del present Conveni, únicament podran ser aplicades o utilitzades 
exclusivament per al compliment de les finalitats per a les quals han estat cedides, 
sense que en cap cas puguin ser utilitzades, cedides o lliurades per a cap altre ús o 
destinació diferent a l’estipulada. 
 
6. Ús de la imatge de les entitats participants 
 
En tots aquells casos que com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí establerts 
una de les entitats consideri necessari fer ús del logotips de l’altra entitat, aquesta 
haurà de demanar prèvia autorització per escrit. 
 
En la sol·licitud s’haurà d’especificar l’aplicació corresponent (sigui gràfica o 
electrònica i sobre qualsevol suport) i el tipus d’ús sol·licitat. 
 
En l’autorització, que en tot cas caldrà atorgar per escrit, s’especificarà l’ús o usos 
pels quals es reconeix, així com el període de vigència, que en cap cas podrà superar la 
vigència del present Conveni. 
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No obstant, quan l’ús dels logotips i altres marques identificatives de les entitats hagi 
de tenir caire lucratiu per l’entitat sol·licitant, caldrà formalitzar el corresponent 
contracte de llicència de marca. 
 
7. Resolució 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present Conveni en qualsevol moment per 
acord mutu,  i  es comprometen a tramitar  els expedients corresponents en cada cas 
per fer efectius els acords presos. 
 
Qualsevol  transgressió de les estipulacions d’aquest acord permetrà a la part 
perjudicada a optar per exigir el compliment o la resolució. 
8. Litigis 
 
Les parts renuncien expressament  a qualsevol altre fur  que els pogués correspondre i 
se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona per a les qüestions que poguessin 
sorgir en el present Conveni. 
 
9. Acceptació 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present acord a la ciutat i data de 
l’encapçalament, per duplicat i a un sol efecte. 
 
Per l l’Associació Sociocultural Maná  Per l’ajuntament de les Franqueses 
del Vallès 
 
Nancy Graciela Lopez    Francesc Colomé Tenas  
       Alcalde”. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords l’ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL MANÁ i a la 
FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS de Barcelona. 
 
 
SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PARTICIPACIÓ  
 
S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea de 
SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PARTICIPACIÓ : 
 
18. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGIR LA 

CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN TÈCNIC MIG DE 
TREBALL SOCIAL, GRUP A-2, MITJANÇANT CONCURS, AIXÍ COM DE 
LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 

 
ATESA la necessitat de procedir urgentment a la contractació d’un Tècnic Mig de 
Treball Social per a la realització del servei del programa de dependència, finançat 
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mitjançant conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per atendre necessitats 
urgents i inajornables degut a l’actual situació socioeconòmica, amb una durada màxima 
inicial d’un any, i que, per això, han estat elaborades les bases de selecció que 
acompanyen aquest dictamen.  
 
VIST allò que preveu l’article 21.2 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat, i atès que l’esmentada contractació es considera 
prioritària doncs que es tracta d’un lloc de treball adscrit a un servei públic essencial.  
 
DE CONFORMITAT amb allò que disposen l’article 55, 56 i 61 de l’Estatut Bàsic de 
l’empleat públic i altres normes concordants. 
   
VIST el que disposa l’article 21.1, lletra g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
bases de règim local. 
   
ÉS PER AIXÒ que l’Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació proposa a la Junta 
de Govern Local, de conformitat amb el que disposa el Decret de l’Alcaldia núm. 
606/2011, de 29 de juny, l’adopció dels següents    
  
ACORDS: 
  
Primer.- APROVAR les bases que hauran de regir la contractació laboral temporal 
d’un tècnic mig de treball social, grup A-2, mitjançant concurs, així com la 
convocatòria del procés de selecció. 
    
Segon.- FER PÚBLICA l’aprovació de les bases al tauler d’anuncis d’aquest 
Ajuntament i a la pàgina web municipal.  
 
Tercer.- PUBLICAR l’anunci de la convocatòria en un diari d’àmbit comarcal, al 
tauler d’anuncis i a la pàgina web de la corporació. 
 
Quart.- NOTIFICAR-HO a l’Àrea de Serveis Socials, a l’Àrea de Serveis Centrals, 
Hisenda i Participació i al Comitè d’Empresa d’aquest ajuntament. 
 
 
S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea de 
SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PARTICIPACIÓ : 
 
19. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE COMPENSACIÓ DE DEUTES 
 
VIST que el sr. Joaquim Arimany Barceló, actuant en representació de la mercantil 
ARRENDAMENTS DEL VALLÈS SA, ha sol·licitat a l’Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès, RE 3449/2014 de 29 de maig de 2014, una compensació dels ingressos de 
quotes urbanístiques del Projecte d’Urbanització del Sector P amb l’Impost sobre béns 
immobles i amb diverses taxes municipals de l’exercici 2014. 
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VIST que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès té obligacions reconegudes a favor 
de l’empresa  ARRENDAMENTS DEL VALLÈS SA en concepte del saldo creditor de 
la liquidació definitiva de l’expedient de quotes urbanístiques per al finançament de les 
obres d’urbanització del Sector P.  
 
VIST que l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha liquidat les 
quotes corresponents a l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i a diverses 
taxes municipals corresponents a l’exercici 2014 a l’empresa  ARRENDAMENTS DEL 
VALLÈS SA. Essent el detall dels rebuts pendents de pagament el següent:   
 
Ajuntament creditor: AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
 
Deutes a satisfer a l’Ajuntament 
 
CÀRREC VALOR DNI CONTRIBUENT OBJECTE TRIBUTARI EX. CONCEPTE IMPORT 

753340 657 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CL GRAN BRETANYA 2014 IBI 3.679,94 

753340 658 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CL GRAN BRETANYA 2014 IBI 1.547,67 

753340 659 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CR GRANOL-CARDEDEU    8P 2014 IBI 8.516,27 

753340 660 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CL DE LA PENYA    2 2014 IBI 6.998,10 

753340 661 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CL DE LA PENYA 2014 IBI 4.554,18 

753340 662 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CL FRANÇA   21 2014 IBI 1.103,12 

753340 663 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CL DE CA L' ARABIA 2014 IBI 979,36 

753356 226 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CL DE CA L' ARABIA 2014 GUAL 117,61 

753356 1743 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CL FRANÇA   21 2014 

GUAL 
141,16 

753356 1906 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CL DE LA PENYA   18 2014 

GUAL 
282,46 

753356 1907 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CL DE LA PENYA   20 2014 

GUAL 
447,31 

753356 1908 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CL DE LA PENYA   22 2014 

GUAL 
282,46 

753356 1909 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CL DE LA PENYA   24 2 2014 

GUAL 
541,51 

753356 2245 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CR GRANOL-CARDEDEU    8P 2014 

GUAL 
188,26 

753356 2246 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CR GRANOL-CARDEDEU    8 2014 

GUAL 
117,61 

753356 2247 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CR GRANOL-CARDEDEU 2014 

GUAL 
211,81 

        TOTAL    29.708,83€  
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Obligacions reconegudes a favor de la mercantil ARRENDAMENTS DEL VALLÈS 
SA 
 

SECTOR P FINCA  TOTAL PAGAT  LIQUIDACIÓ A 19-05-2011 DIFERÈNCIA  
RESULTATS  

COMPENSACIONS 
 2013 

ARRENDAMENTS DEL 
VALLÈS SA 

5A-01 223.188,30 € 164.207,15 € -58.981,15 € 
 -43.511,20 

ARRENDAMENTS DEL 
VALLÈS SA 

5D 809.035,76 € 607.119,13 € -201.916,63 € 
    -148.956,64 

TOTAL   1.032.224,06 € 771.326,28 € -260.897,78 €     -192.467,84 

 
VISTOS els articles 71 de la Llei general tributària i 55 i següents del Reglament 
general de recaptació, que regulen la compensació de deutes en els casos d’existir 
crèdits reconeguts a favor del deutor amb el mateix Ens Creditor, procedeix en aquest 
cas l’aprovació de la corresponent compensació. 
 
VIST l’acord subscrit entre l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès i la Diputació de 
Barcelona, segons el qual correspon a l’organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona l’exercici de les funcions delegades de gestió de recaptació dels tributs de 
titularitat municipal, de conformitat amb allò que disposa l’article 7 del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, i l’establert en l’article 89.3 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada 
en la Diputació de Barcelona. 
 
AQUESTA Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació proposa a la Junta de 
Govern Local, de conformitat amb el que disposa el Decret de l’Alcaldia núm. 
606/2011, de 29 de juny, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR la compensació dels deutes en concepte de l’Impost sobre béns 
immobles i de diverses taxes municipals de l’exercici 2014, que es llisten seguidament, 
a nom de l’empresa ARRENDAMENTS DEL VALLÈS SA amb l’obligació reconeguda a 
favor de l’interessat en concepte del saldo creditor de la liquidació definitiva de 
l’expedient de quotes urbanístiques per al finançament de les obres d’urbanització del 
Sector P, d’acord amb el quadre següent: 
 
CÀRREC VALOR DNI CONTRIBUENT OBJECTE TRIBUTARI EX. CONCEPTE IMPORT 

753340 657 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CL GRAN BRETANYA 2014 IBI 3.679,94 

753340 658 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CL GRAN BRETANYA 2014 IBI 1.547,67 

753340 659 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES 

CR GRANOL-
CARDEDEU    8P 2014 IBI 8.516,27 

753340 660 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CL DE LA PENYA    2 2014 IBI 6.998,10 

753340 661 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CL DE LA PENYA 2014 IBI 4.554,18 

753340 662 A58979428 ARRENDAMIENTOS CL FRANÇA   21 2014 IBI 1.103,12 
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DEL VALLES 

753340 663 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CL DE CA L' ARABIA 2014 IBI 979,36 

753356 226 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CL DE CA L' ARABIA 2014 GUAL 117,61 

753356 1743 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CL FRANÇA   21 2014 

GUAL 
141,16 

753356 1906 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CL DE LA PENYA   18 2014 

GUAL 
282,46 

753356 1907 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CL DE LA PENYA   20 2014 

GUAL 
447,31 

753356 1908 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CL DE LA PENYA   22 2014 

GUAL 
282,46 

753356 1909 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES CL DE LA PENYA   24 2 2014 

GUAL 
541,51 

753356 2245 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES 

CR GRANOL-
CARDEDEU    8P 2014 

GUAL 
188,26 

753356 2246 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES 

CR GRANOL-
CARDEDEU    8 2014 

GUAL 
117,61 

753356 2247 A58979428 
ARRENDAMIENTOS 
DEL VALLES 

CR GRANOL-
CARDEDEU 2014 

GUAL 
211,81 

                 
TOTAL 29.708,83€ 
 
Segon.- REDUIR l’import de les obligacions reconegudes a favor de la mercantil 
ARRENDAMENTS DEL VALLÈS SA en concepte del saldo creditor de la liquidació 
definitiva de l’expedient de quotes urbanístiques per al finançament de les obres 
d’urbanització del Sector P, d’acord amb la compensació efectuada. Essent la quantia 
resultant de 162.759,01 €. 
 
Tercer.- ACORDAR l’extinció total de les obligacions tributàries existents amb 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en concepte de l’Impost sobre béns 
immobles de naturalesa urbana i la Taxa per les entrades de vehicles a través de les 
voreres de l’exercici 2014, a nom del titular ARRENDAMENTS DEL VALLÈS SA per 
import total de 29.708,83 €. 
  
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la mercantil interessada, a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona i a la societat Les Franqueses Entorn Verd SA.  
 
 
S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea de 
SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PARTICIPACIÓ : 
 
20. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE COMPENSACIÓ DE DEUTES 
 

VIST que el sr. JOAN OLLÉ BUFÍ ha sol·licitat a l’Ajuntament de Les Franqueses del 
Vallès, RE 3424/2014 de 28 de maig de 2014, una compensació dels ingressos de 
quotes urbanístiques del Projecte d’Urbanització del Sector P amb l’Impost sobre béns 
immobles i amb diverses taxes municipals de l’exercici 2014. 
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VIST que l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès té obligacions reconegudes a 
favor del sr. JOAN OLLÉ BUFÍ en concepte del saldo creditor de la liquidació 
definitiva de l’expedient de quotes urbanístiques per al finançament de les obres 
d’urbanització del Sector P.  
 
VIST que l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha liquidat les 
quotes corresponents a l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica  i a 
diverses taxes municipals corresponents a l’exercici 2014 al sr. JOAN OLLÉ BUFÍ. 
Essent el detall dels rebuts pendents de pagament el següent:   
 
Ajuntament creditor: AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
 
Deutes a satisfer a l’Ajuntament 
 

CÀRREC VALOR  DNI CONTRIBUENT 
OBJECTE 
TRIBUTARI EXC. CONCEPTE IMPORT 

753340 9343 35024520M OLLE BUFI, JUAN 
CL CADI   18 F 00 
1 2014 IBI 245,16 

753340 9344 35024520M OLLE BUFI, JUAN BO MARATA  530 2014 IBI 158,48 

753340 9345 35024520M OLLE BUFI, JUAN 
CM VELL DE VIC    
3F 2014 IBI 1.971,12 

753340 9346 35024520M OLLE BUFI, JUAN CL PORTUGAL 2014 IBI 683,59 
753340 9347 35024520M OLLE BUFI, JUAN CL FRANÇA 2014 IBI 426,29 

753340 9348 35024520M OLLE BUFI, JUAN 
CL VERGE 
MONTSERRAT 2014 IBI 227,25 

753340 9349 35024520M OLLE BUFI, JUAN CM 1095.4 2014 IBI 1.210,25 

753344 1368 35024520M OLLE BUFI, JUAN 
CL CADI   18 F 00 
1 2014 TAXA ESC 118,24 

753351 464 35024520M OLLE BUFI, JUAN 
PROPIETATS 
FINQUES RURALS 2014 IBI RUST 100,99 

753352 1622 35024520M OLLE BUFI, JUAN 
CL CADI   18 F 00 
1 2014 TAXA ESC 18,55 

753356 1732 35024520M OLLE BUFI, JUAN CM 1095.4 2014 GUAL 141,16 

 
TOTAL      5.301,08€  
Obligacions reconegudes a favor del sr. JOAN OLLÉ BUFÍ 
 

SECTOR P PARCEL·LA Total pagat Liquidació a 19-05-2011 DIFERÈNCIA  

 
DIFERÈNCIA 
APLICANT  

COMPENSACIÓ 
2013 

JOAN OLLÉ BUFÍ 2C-05 169.581,16 € 130.873,73 € -38.707,43 € -33.403,54€ 
 

 
VISTOS els articles 71 de la Llei general tributària i 55 i següents del Reglament 
general de recaptació, que regulen la compensació de deutes en els casos d’existir 
crèdits reconeguts a favor del deutor amb el mateix Ens Creditor, procedeix en aquest 
cas l’aprovació de la corresponent compensació. 
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VIST l’acord subscrit entre l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès i la Diputació de 
Barcelona, segons el qual correspon a l’organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona l’exercici de les funcions delegades de gestió de recaptació dels tributs de 
titularitat municipal, de conformitat amb allò que disposa l’article 7 del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, i l’establert en l’article 89.3 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada 
en la Diputació de Barcelona. 
 
AQUESTA Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació proposa a la Junta de 
Govern Local, de conformitat amb el que disposa el Decret de l’Alcaldia núm. 
606/2011, de 29 de juny, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR la compensació dels deutes en concepte de l’Impost sobre béns 
immobles i de diverses taxes municipals de l’exercici 2014, que es llisten seguidament, 
a nom de JOAN OLLÉ BUFÍ amb l’obligació reconeguda a favor de l’interessat en 
concepte del saldo creditor de la liquidació definitiva de l’expedient de quotes 
urbanístiques per al finançament de les obres d’urbanització del Sector P, d’acord amb 
el quadre següent: 
 
CÀRREC VALOR  DNI CONTRIBUENT OBJECTE TRIBUTARI EXC. CONCEPTE IMPORT 

753340 9343 35024520M OLLE BUFI, JUAN CL CADI   18 F 00 1 2014 IBI 245,16 

753340 9344 35024520M OLLE BUFI, JUAN BO MARATA  530 2014 IBI 158,48 

753340 9345 35024520M OLLE BUFI, JUAN CM VELL DE VIC    3F 2014 IBI 1.971,12 

753340 9346 35024520M OLLE BUFI, JUAN CL PORTUGAL 2014 IBI 683,59 

753340 9347 35024520M OLLE BUFI, JUAN CL FRANÇA 2014 IBI 426,29 

753340 9348 35024520M OLLE BUFI, JUAN 
CL VERGE 
MONTSERRAT 2014 IBI 227,25 

753340 9349 35024520M OLLE BUFI, JUAN CM 1095.4 2014 IBI 1.210,25 

753344 1368 35024520M OLLE BUFI, JUAN CL CADI   18 F 00 1 2014 TAXA ESC 118,24 

753351 464 35024520M OLLE BUFI, JUAN 
PROPIETATS FINQUES 
RURALS 2014 IBI RUST 100,99 

753352 1622 35024520M OLLE BUFI, JUAN CL CADI   18 F 00 1 2014 TAXA ESC 18,55 

753356 1732 35024520M OLLE BUFI, JUAN CM 1095.4 2014 GUAL 141,16 

TOTAL          5.301,08 € 
 
Segon.- REDUIR l’import de les obligacions reconegudes a favor del sr. Joan Ollé Bufí 
en concepte del saldo creditor de la liquidació definitiva de l’expedient de quotes 
urbanístiques per al finançament de les obres d’urbanització del Sector P, d’acord amb 
la compensació efectuada. Essent la quantia resultant de 158.976,19, resultant una 
quota diferencial de 28.102,46€. 
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Tercer.- ACORDAR l’extinció total de les obligacions tributàries existents amb 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en concepte de l’Impost sobre béns 
immobles, la Taxa d’escombraries i la Taxa per les entrades de vehicles a través de les 
voreres de l’exercici 2014, a nom del titular Joan Ollé Bufí per import total de 
5.301,08€. 
  
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat, a l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona i a la societat Les Franqueses Entorn Verd SA.  
 
 
S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea de 
SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PARTICIPACIÓ : 
 
21. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES DE  

SUBMINISTRAMENTS TELEFONICA 06/2014 
 
ATÈS que, d’acord amb el que preveu el capítol IV de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici 2013, sobre execució i liquidació del pressupost d’aquest 
exercici, la Junta de Govern Local és l’òrgan competent per autoritzar, disposar i 
reconèixer obligacions de despeses corresponents al desenvolupament normal del 
pressupost. 
 
ATÈS que algunes de les despeses de caràcter ordinari que conformen la relació de 
factures de subministraments de Telefónica núm. 06/2014, per un import de 591,61 €, 
resten pendents d’aprovació. 
 
TENINT EN COMPTE que existeix suficient consignació en el pressupost de la 
Corporació exercici 2014 per fer front a les despeses descrites a la relació de 
subministraments més amunt esmentada. 
 
AQUESTA Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació proposa a la Junta de 
Govern Local, de conformitat amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 606/2011, 
de 29 de juny, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Únic.- APROVAR, de conformitat amb el que preveu el capítol IV de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’any 2014, la relació de factures de subministraments 
de Telefónica núm. 06/2014, per un import de 591,61 €. 
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S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea de 
SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PARTICIPACIÓ : 
 
22. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE 

MANTENIMENT D'UNA FOTOCOPIADORA PER A L'OFICINA DE 
POLÍTIQUES SOCIALS A LA PLAÇA D'ESPANYA, NÚM. 5 

 
ATÈS que es considera necessària la substitució d’una fotocopiadora de l’ajuntament, 
concretament, a l’oficina de Polítiques Socials a la plaça d’Espanya, núm. 5 . 
 
VISTA l’oferta presentada per EXA SISTEMAS, consistent en la prestació d’una 
fotocopiadora, de tal manera que l’Ajuntament únicament es faria càrrec del 
manteniment, a raó de 0,01 euros (un cèntim d’euro) per fotocòpia. El servei comprèn 
les operacions de manteniment preventiu i correctiu necessàries per conservar i 
assegurar el correcte funcionament de l’equip, desplaçaments, mà d’obra, tòner i peces 
de recanvi. 
 
La durada del contracte que es subscriu és per un any. 
 
ATÈS allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en 
relació a l’adjudicació de contractes menors. 
 
AQUESTA Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació proposa a la Junta de 
Govern Local, de conformitat amb el que disposa el Decret de l’Alcaldia núm. 
606/2011, de 29 de juny, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el contracte menor de manteniment d’una fotocopiadoas, amb el 
senyor ELIAS BARRERO CERREDO (EXASISTEMES), de conformitat amb el què s’ha 
indicar a la part expositiva d’aquesta acord. El preu del citat contracte menor és de 
0,01 €, IVA a part (un cèntim d’euro) per còpia. La durada del rènting serà d’un any.  
 
Segon.- AUTORITZAR la despesa d’aquesta contractació i imputar-la a la partida 
pressupostària 03.9201.21501 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords al senyor ELIAS BARRERO CERREDO.  
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S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea de 
SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PARTICIPACIÓ : 
 
23. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 11/2 014 
 
ATÈS que, d’acord amb el que preveu el capítol IV de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici 2014, sobre execució i liquidació del pressupost d’aquest 
exercici, la Junta de Govern Local és l’òrgan competent per autoritzar, disposar i 
reconèixer obligacions de despeses corresponents al desenvolupament normal del 
pressupost. 
 
ATÈS que les despeses de caràcter ordinari que conformen la relació núm. 11/2014, per 
un import de 284.062,22 €, resten pendents d’aprovació. 
 
TENINT EN COMPTE que les despeses que conformen aquesta relació han estat 
autoritzades prèviament.  
 
AQUESTA Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació proposa a la Junta de 
Govern Local, de conformitat amb el que disposa el Decret de l’Alcaldia núm. 
606/2011, de 29 de juny, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Únic.- APROVAR, de conformitat amb el que preveu el capítol IV de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’any 2014, la relació de factures de caràcter ordinari 
núm. 11/2014, per un import de 284.062,22 €. 
 
 
S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea de 
SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PARTICIPACIÓ : 
 
24. PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DE DESPESES I APROVACIÓ DE LA 

RELACIÓ DE FACTURES 12/2014 
 
ATÈS que, d’acord amb el que preveu el capítol IV, en la número 27, de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2014, sobre execució i liquidació del 
pressupost d’aquest exercici, el reconeixement i liquidació de l’obligació derivat d’una 
despesa autoritzada i compromesa correspon a la Junta de Govern. 
 
ATÈS que, d’acord amb el que preveu el capítol IV, en la número 26, de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2014, sobre execució i liquidació del 
pressupost d’aquest exercici, correspon l’alcalde-President, o l’òrgan en qui delegui 
l’autorització de la despesa, tret dels cassos atribuïts expressament al ple 
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ATÈS que les despeses de caràcter ordinari que conformen la relació núm. 12/2014, per 
un import de 35.025,21 €,  resten pendents d’autorització i d’aprovació. 
 
TENINT EN COMPTE que existeix suficient consignació en el pressupost de la 
Corporació exercici 2014 per fer front a les despeses descrites a la relació de factures 
més amunt esmentada. 
 
AQUESTA Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació proposa a la Junta de 
Govern Local, de conformitat amb el que disposa el Decret de l’Alcaldia núm. 
606/2011, de 29 de juny, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Únic.- AUTORITZAR les despeses i APROVAR la relació de factures de caràcter 
ordinari núm. 12/2014, per un import de 35.025,21 €, de conformitat amb el que preveu 
el capítol IV de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2014. 
 
 
S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea de 
SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PARTICIPACIÓ: 
 
25. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

DOMICILIADES 07/2014 
                               
ATÈS que, d’acord amb el que preveu el capítol IV de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici 2013, sobre execució i liquidació del pressupost d’aquest 
exercici, la Junta de Govern Local és l’òrgan competent per autoritzar, disposar i 
reconèixer obligacions de despeses corresponents al desenvolupament normal del 
pressupost. 
 
ATÈS que algunes de les despeses de caràcter ordinari que conformen la relació de 
factures domiciliades de 07/2014, per un import de 1.298,30 €, resten pendents 
d’aprovació. 
 
TENINT EN COMPTE que existeix suficient consignació en el pressupost de la 
Corporació exercici 2014 per fer front a les despeses descrites a la relació de 
subministraments més amunt esmentada.  
 
AQUESTA Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació proposa a la Junta de 
Govern Local, de conformitat amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 606/2011, 
de 29 de juny, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
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Únic.- APROVAR, de conformitat amb el que preveu el capítol IV de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’any 2014, la relació de factures domiciliades 07/2014 
per un import de 1.298,30 €. 
 
 
S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea de 
SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PARTICIPACIÓ : 
 
26. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES DE  

SUBMINISTRAMENTS 08/2014 
 
ATÈS que, d’acord amb el que preveu el capítol IV de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici 2014, sobre execució i liquidació del pressupost d’aquest 
exercici, la Junta de Govern Local és l’òrgan competent per autoritzar, disposar i 
reconèixer obligacions de despeses corresponents al desenvolupament normal del 
pressupost. 
 
ATÈS que algunes de les despeses de caràcter ordinari que conformen la relació de 
factures de subministraments núm. 08/2014, per un import de 43.286,08 €, resten 
pendents d’aprovació. 
 
TENINT EN COMPTE que existeix suficient consignació en el pressupost de la 
Corporació exercici 2014 per fer front a les despeses descrites a la relació de 
subministraments més amunt esmentada. 
 
AQUESTA Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació proposa a la Junta de 
Govern Local, de conformitat amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 606/2011, 
de 29 de juny, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Únic.- APROVAR, de conformitat amb el que preveu el capítol IV de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’any 2014, la relació de factures de subministraments 
núm. 08/2014, per un import de 43.286,08 €. 
 
 
URBANISME 
 
S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea 
d’URBANISME: 
 
27. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A 

OBRES D'ADEQUACIÓ DE L'ACCÉS A L'ESCOLA CAMINS AL T ERME 
MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
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VISTA la memòria valorada per a l’execució de les obres d’adequació de l’accés a 
l’escola Camins (prolongació del carrer de Rafael Alberti) dins de l’àmbit de la Unitat 
d’Actuació 26 que Oficina Tècnica Cutrina, S.L. ha presentat en data 16 de juny de 
2014 i Registre General d’Entrada 2014/3828, en compliment de l’acord de Junta de 
Govern Local de 3 d’abril de 2014. 
 
TENINT EN COMPTE que l’actuació anterior, valorada en 54.875,84 €, té la finalitat 
de millorar la seguretat en l’accés a l’escola Camins. 
 
VIST l’informe jurídic que s’incorpora a l’expedient. 
 
VIST l’informe de l’arquitecta municipal. 
 
DE CONFORMITAT amb allò que preveuen els articles 234, següents i concordants 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, article 37 i 38 del Decret 179/1995 de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb 
el que disposa el Decret de l’Alcalde núm. 606/2011, de 29 de juny, l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR la memòria valorada per a l’execució de les obres d’adequació de 
l’accés a l’escola Camins (prolongació del carrer de Rafael Alberti) del terme 
municipal de les Franqueses del Vallès, amb un pressupost de 54.875,84 €, IVA inclòs. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l’empresa interessada. 
 
 
ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
SEGURETAT CIUTADANA 
 
S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, prèvia declaració de la seva urgència, 
aprovar la següent proposta de l'Àrea de SEGURETAT CIUTADANA: 
 
28. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PE R 

REDUIR ELS RISCOS DERIVATS DE L'ACTE MULTITUDINARI 
PREVIST EN MOTIU DE LA FESTA  MAJOR DE BELLAVISTA  

 
ATÈS que, en motiu de la Festa Major de Bellavista, hi ha diversos actes programats 
dels quals resulta necessari disposar d’un pla de seguretat per reduir els riscos inherents 
als mateixos. 
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ATÈS el pla presentat pel cap de l’àrea de Seguretat Ciutadana en el que es recull el 
manual d’actuacions en cas d’emergència en àrees de pública concurrència en motiu de 
la Festa Major de Bellavista, que ha de servir per englobar totes les activitats d’aquest 
acte que congreguen més de 1000 persones a l’aire lliure o més de 500 en espais tancats 
durant l’any 2014. 
 
DE CONFORMITAT amb la normativa que es relaciona a continuació preceptiva en 
cas d’actes de pública concurrència: 
 
• Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya 
• Decret 210 /1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per 

a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals. 
• Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics 

i les activitats recreatives (DOGC 5491, DE 13.07.2009) 
• Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 

obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures. 

• Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives (DOGC 5709, de 07.09.2010) 

 
ATÈS que en el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives, es regulen els actes que han de disposar 
d’un pla d’autoprotecció. 
 
ATÈS que, en el cas de la Festa Major de Bellavista, hi ha programats actes en espais a 
l’aire lliure amb un nombre d’assistents previst inferior a 15.000 persones i superior a 
1.000 persones, esdeveniments, que la normativa obliga a disposar de Pla 
d’Autoprotecció. 
 
AQUESTA Àrea de Seguretat Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local, d’acord 
amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 606/2011, de 29 de juny, l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el Pla Específic Municipal per reduir els riscos derivats dels actes 
en motiu de la Festa Major de Bellavista, com a document base per la redacció del Pla 
d’Autoprotecció de la Festa Major de Bellavista. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades. 
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                        
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