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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA       
2 DE DESEMBRE DE 2019 
 
 
Lliçà d’Amunt, 2 de desembre de 2019.  
 
A les 18,45 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió 
ordinària de primera convocatòria que presideix el senyor Alcalde, Ignasi Simón i 
Ortoll. Hi assisteixen els regidors i regidores David Morales Campos, Fran Sánchez 
Castilla, Maria del Mar Pedrerol Villarroya, Lourdes Estéfano Orozco i Albert Iglesias 
Boza. Són assistits per la Secretària accidental de la Corporació, senyora Gemma 
Navarro i Medialdea. S’ha escusat l’Interventor municipal, Sr. Antoni Hierro Medina. 
 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 
 
S’acorda aprovar l’acta de les dues darreres sessions efectuades per la Junta de 
Govern Local els dies 11 i 18 de novembre de 2019. 
 
 
2.- DESPESES 
 
2.1.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació. 
 
S’acorda aprovar la següent relació de documents d’Autorització, Disposició i 
Reconeixement d’Obligació (núm. relació O/2019/46): 
 

- Ramcon; neteja de vidres de difícil accés de les dependències municipals; 
d’import 11.067,20€; amb càrrec a la partida 16/9200/22799. 

- Sorea SA; renovació xarxa d’aigua; d’import 29.017,31€; amb càrrec a la 
partida 15/9200/22101. 

- Sorea SA; renovació xarxa d’aigua; d’import 21.923,29€; amb càrrec a la 
partida 15/9200/22101. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones eliminades 
RMO, setembre 19; d’import 5.323,03€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones eliminades 
RMO directe Mataró, setembre 19; d’import 8.840,68€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, servei comarcal de 
deixalleries, 4t trimestre 2019; d’import 25.256,70€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, quota dels municipis 
adherits al consorci, 4t trimestre 2019; d’import 10.961,10€; amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 

- IGL BCN SL; curset de natació escolar, 3r trimestre, escoles bressol 
Palaudàries i Nova Espurna; d’import 3.049,20€; amb càrrec a la partida 
09/3230/22699. 

- Draulic Fren SL; vehicles municipals; d’import 4.773,10€; amb càrrec a la 
partida 25/1532/21400. 

- Empresa Sagalés SA; servei municipal de transport de viatgers, octubre 19; 
d’import 19.944,14€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Empresa Sagalés SA; servei municipal de transport de viatgers, octubre 19; 
d’import 47.430,15€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Endesa Energia SA; terme d’energia variable afores Can Malé; d’import 
3.903,57€; amb càrrec a al partida 16/9200/22100. 
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- Associació Arae  per la Promoció de l’Aprenentatge; Projecte Creix, novembre 
2019; d’import 3.351,72€; amb càrrec a la partida 03/3230/22699. 

- Consorci Besòs Tordera, prestació servei de clavegueram, maig 2019; d’import 
8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Consorci Besòs Tordera, obres de reposició i millora de clavegueram, maig 
2019; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Consorci Besòs Tordera, prestació servei de clavegueram, juny 2019; d’import 
8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Comercial Gasuir SL; d’import 3.338,63€; amb càrrec a la partida 
16/9200/22103. 

- Consorci Besòs Tordera, obres de reposició i millora de clavegueram, juny 
2019; d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Consorci Besòs Tordera, prestació servei de clavegueram, juliol 2019; d’import 
8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Consorci Besòs Tordera, obres de reparació i millora de clavegueram, juliol 
2019; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Consorci Besòs Tordera, prestació servei de clavegueram, agost 2019; d’import 
8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Consorci Besòs Tordera, obres de reparació i millora de clavegueram, agost 
2019; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Consorci Besòs Tordera, prestació servei de clavegueram, setembre 2019; 
d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Consorci Besòs Tordera obres de reparació i millora de clavegueram, setembre 
2019; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Jardineria Pedrerol SCP; Servei de manteniment i neteja der part d’espais 
verds municipals; d’import 5.656,75€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 

- Arts Managers SLU; actuació grup Bocamolls el 31/8/19; d’import 4.356€; amb 
càrrec a la partida 97/3410/22609. 

- Graficser SL; material subministrat per a les 24 hores de ciclomotors, d’import 
5.644€; amb càrrec a la partida 07/3410/22609. 

- Bon Preu SLU; Lots de Nadal; d’import 3.469,51€; amb càrrec a la partida 
16/9200/22601. 

- Lober Homedecor Stores; finestres i enrotllables; d’import 3.608,58€; amb 
càrrec a la partida 16/9200/21200. 

 
 
2.2.- Devolució d’ingressos indeguts 
 
El dia 24 de maig de 2019 es va fer la recollida d’un gos al carrer Joanot Martorell per 
part de la Protectora d’Animals de Granollers. 
 
La propietària de l’animal va personar-se després de dos dies i va anar a fer la 
recuperació a la Policia Local, on li van cobrar la recuperació, dues estrades sanitàries 
i la col·locació de microxip, per l’import total de 180€, dels quals 20€ corresponien a la 
col·locació de microxip, que han estat aplicats erròniament perquè el gos ja el portava. 
 
Vista la proposta del Tècnic de medi ambient i salut, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el retorn a la senyora LGC de l’import de 20€, corresponent a la 
diferència entre el que va pagar i els que hauria d’haver pagat, per la recuperació del 
gos de la seva propietat recollit a la via pública. 
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3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I 
SALUT DE LA INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES LED AL BARRI DE CA 
L’ESTEPER. (Pr. 834) 
 
S’acorda ratificar el decret d’Alcaldia número 1126, emès el 19 de novembre de 2019, 
que és del següent contingut: 
 

“1.- S’ha adjudicat la contractació del subministrament i instal·lació de noves lluminàries 
amb tecnologia led al barri de Ca l'Esteper a l’empresa Elecnor. 
 
2.- Elecnor ha realitzat el Pla de Seguretat i Salut. 
 
3.- S’ha torbat conforme per l’Enginyer Tècnic Municipal 
 
És per tot això que he resolt: 
 
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del Projecte de substitució de lluminàries 
Led al barri de Ca l’Esteper. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
Tercer.- Ratificar aquest acord en la propera Junta de Govern Local.” 

 
 
4 - FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DEL BAR DEL PARC DEL 
TENES. (Pr. 879) 
 
En data de 20 de desembre de 2011 l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i el senyor Alberto 
Martínez Pérez van signar contracte d’arrendament en virtut del qual el segon podria 
explotar les instal·lacions del bar del Parc del Tenes de Lliçà d'Amunt. 
 
Vist que el contracte tenia una durada de tres anys i, posteriorment, ha estat objecte 
de pròrrogues anuals, de tal forma que la darrera pròrroga finalitzarà el 20 de 
desembre de 2019. 
 
Vist que és voluntat de la Junta de Govern Local licitar novament l’explotació 
d’aquestes instal·lacions.  
 
Vista la proposta de l’Alcaldia, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: RESOLDRE el contracte d’arrendament per explotar les instal·lacions del bar 
del Parc del Tenes de Lliçà d'Amunt amb data de 20 de desembre de 2019. 
 
Segon: NOTIFICAR aquest acord al senyor Alberto Martínez Pérez, el qual podrà si ho 
desitja seguir explotant les instal·lacions fins a l’adjudicació del nou arrendatari.  
 
 
5.- CONTRACTE SUBMINISTRAMENT ETILÒMETRE EVIDENCIAL (Pr. 884) 
 
La finalitat del contracte correspon al subministrament d’un etilòmetre evidencial 
portàtil. 
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El cos de la Policia Local de Lliçà d’Amunt porta a terme controls preventius en el marc 
de campanyes de Seguretat Viària. Com a part d’aquests controls s’efectuen proves 
adreçades a la comprovació de la ingesta de begudes alcohòliques. Igualment, es 
requereix efectuar proves de detecció en accidents.   
 
Les funcionalitats i característiques tècniques que l’aparell hauria d’acomplir són les 
següents:  
 

o Detecció del grau d’alcohol  mitjançant l’anàlisi de la saliva.  
o Anàlisi per mitjà d’un sistema digital. 
o Ser portàtil, lleuger i fàcil de transportar. 
o Permetre la impressió dels resultats. 
o Garantir la salut i higiene de l’agent que el manipuli i de la persona sotmesa al 

control. 
 
L’aparell esmentat ha de permetre el desenvolupament de proves d’alcoholèmia amb 
resultats evidencials, és a dir, amb capacitat de prova pericial preconstituïda, de 
manera àgil i sense la necessitat de desplaçar la persona que s’ha de sotmetre a la 
prova a les nostres dependències.  
 
L’import màxim de la despesa per al subministrament és de 9.192,55€ IVA inclòs. 
Aquest preu ha d’incloure el transport del material. 
 
L’adquisició d’aquest producte es farà per una única vegada, donat que no és 
necessària, a curt o mig termini, la compra de cap altre aparell.  
 
La despesa derivada d’aquesta contractació, que és de 9.192,55€, IVA inclòs, es farà 
efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 132062300 del vigent pressupost de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa  Grupo Tecnologia del Tráfico SL., amb NIF B82435678  
i codi CPV 38430000-8 (Aparells de detecció i anàlisi), el contracte menor de 
subministrament d’un aparell etilòmetre evidencial, per un import de 9.192,55€ IVA 
inclòs .  
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a despesa 
màxima del contracte. 
 
Tercer.- La presentació de les factures per la prestació del servei/subministrament es 
realitzarà en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
 
6.- LICITACIÓ ACT4 PIA 19-20 RENOVACIÓ CANONADES ESTANY DE COLOMERS. 
(Pr. 886) 

S’acorda ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 1149, emès el dia 26 de novembre de 2019, que 
és del següent contingut: 

“1 – El 7 d’octubre de 2019 es va aprovar el Pla d’Inversions a la Xarxa d’Aigua 2019-20 
per Acord de Junta de Govern Local. Per executar l’actuació 4, renovació de la 
canonada del Carrer Estany de Colmers i voltants, cal, d’acord amb l’informe de 
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necessitat adjunt, licitar l’obra civil i l’obra hidràulica i encarregar a l’empresa 
concessionària del servei, SOREA, les feines que li corresponen d’acord amb la 
concessió.  
 
2 – Els V.E.C. de les obres són, respectivament, 73.811,17 €, 41.530,31 € i 20.155,65 €. 
(Total: 138.497,13 €, 167.581,53 IVA inclòs). Existeix la partida 17 1610 61910 
d’inversions a la xarxa d’aigua on imputar aquestes despeses. 
 
3 – Atesa la naturalesa de les obres a realitzar, s’estima que la tramitació més oportuna 
tan per l’obra civil com per l’obra hidràulica és el procediment obert simplificat abreujat. 
S’ha preparat un Plec de Clàusules Administratives Particulars per cadascuna de les 
dues licitacions. 
 
És per tot això que he resolt: 
 
PRIMER: Aprovar l’expedient per a la contractació de l’obra civil de l’actuació 4 del Pla 
d’Inversions a la Xarxa d’Aigua 2019-20, així com el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars que ha de regir el contracte. El procediment de tramitació serà obert 
simplificat abreujat. 
 
SEGON: Aprovar l’expedient per a la contractació de l’obra hidràulica de l’actuació 4 del 
Pla d’Inversions a la Xarxa d’Aigua 2019-20, així com el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que ha de regir el contracte. El procediment de tramitació 
serà obert simplificat abreujat. 
 
TERCER: Encarregar a l’empresa SOREA l’execució de les obres de connexió que li 
són pròpies de l’actuació 4 del PIA 19-20 per un import de 20.155,65 €  (sense IVA). 
 
QUART: Autoritzar la despesa que comporten els presents contractes amb càrrec a la 
partida pressupostària 17 1610 61910. 
 
CINQUÈ: Anunciar les licitacions públiques en el perfil de contractant. 
 
SISÈ: Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local.” 

 
 
7.- AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
7.1.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada 
usuari i la proposta del Regidor de benestar i família, la Junta de Govern Local, 
acorda atorgar els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
 

- Pr. 880; LH; un ajut de 51€ per a transport públic. 
- Pr. 881; CAB; un ajut de 868€ en concepte de menjador escolar, període 

novembre 19 a juny 20. 
- Pr. 882; CAB; un ajut de 211,60€ per a transport públic. 
- Pr. 885; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 887; JFA; un ajut de 2.123,20€ per cobrir el 80% de la quota i del menjador 

d’escola bressol de novembre 19 a juliol 2020. 
- Pr. 889; JSR; un ajut de 121,5€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 891; RMRM; un ajut de 375,1€, corresponent al 50% del menjador escolar, 

de desembre 19 a juny 20. 
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- Pr. 892; un ajut de 110€ en concepte d’alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- Pr. 895; ÁMS; prestació del servei de Teleassistència, en règim de 
copagament de 7,21€ mensuals. 

- Pr. 896; ARR; un ajut de 102€ per a transport públic. 
- Pr. 897; SK; un ajut de 62,50€ per a menjador escolar. 
- Pr. 898; EMM; un ajut de 102€ per a transport públic. 
- Pr. 899; VG; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 900; AMCR; un ajut de 60,24€ per a transport públic. 
- Pr. 902; JGT; una jut de 60€ per a alimentació, a repartir en tres mensualitats. 
- Pr. 903; STR; un ajut de 41,25€ per a transport públic. 
- Pr. 904; STR; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 905; MLRG; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 906; JBO; un ajut de 90€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 907; RMDM; un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 909; NVG; prestació del servei de treballadora familiar dues hores a la 

setmana. 
- Pr. 910; MCM; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 911; LDS; un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 913; SSM, un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. per a alimentació,  
- Pr. 914; MAG; un ajut de 165,50€ per a transport públic. 
- Pr. 918; AOE; un ajut de 434€ per cobrir el 50% de menjador escolar pels 

mesos de novembre 19 a juny 20. 
- Pr. 919; MAG, un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 920; RTY; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 921; IZM; un ajut de 121,5€ per al compra de bombones de butà. 
- Pr. 924; RMM; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 925; PC; un ajut de 375,1€ per cobrir el 50% de menjador escolar, de 

desembre 19 a juny 20. 
- Pr. 926; EMM; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 927; MPG; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 930; ARR; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
 
 
7.2.- BONIFICACIÓ I/O FRACCIONAMENT PEL PAGAMENT D’IMPOSTOS 
MUNICIPALS 
 
7.2.1.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica del senyor FND, en el qual proposa mesures d’atorgament de fraccionament 
pel pagament d’impostos municipals. (Pr. 883) 
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Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 d’octubre de 2009, de reserva de 
facultats en base al qual aquest Ajuntament és competent per aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels 
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 

  
Primer.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent als impostos 
municipals pendents del Sr. FND, més els corresponents a l’exercici de 2019, en terminis 
de 30€ mensuals, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
 
7.2.2.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica del senyor ABR, en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i de 
fraccionament del pagament d’impostos municipals. (Pr.888) 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 d’octubre de 2009, de reserva de 
facultats en base al qual aquest Ajuntament és competent per aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels 
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 

  
Primer.- Aprovar l’atorgament d’un ajut social a ABR, corresponent al 25% de l’import 
dels impostos municipals pendents en concepte d’Impost de Béns Immobles i Taxa per 
la gestió de residus dels anys, 2017 i 2018. 
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant 75% 
dels impostos indicats al punt primer, més els corresponents a l’exercici de 2019, en 
terminis de 40€ mensuals, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
 
7.2.3.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de la senyora MRMG, en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i 
de fraccionament del pagament d’impostos municipals. (Pr.893) 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 d’octubre de 2009, de reserva de 
facultats en base al qual aquest Ajuntament és competent per aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
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determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels 
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 

  
Primer.- Aprovar l’atorgament d’un ajut social a MRMG, corresponent al 25% de 
l’import dels impostos municipals pendents en concepte d’Impost de Béns Immobles i 
Taxa per la gestió de residus dels anys, 2015, 2016, 2017 i 2018. 
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant 75% 
dels impostos indicats al punt primer, més els corresponents a l’exercici de 2019, en 
terminis de 30€ mensuals, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Oficina de Lliçà d’Amunt de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
 
7.2.4.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica del senyor RRA, en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i de 
fraccionament del pagament d’impostos municipals. (Pr.901) 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 d’octubre de 2009, de reserva de 
facultats en base al qual aquest Ajuntament és competent per aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels 
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 

  
Primer.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent als impostos 
municipals pendents del Sr. RRA, en terminis de 250€ mensuals, en virtut de l’article 42.1 
de l’ordenança general de gestió inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Oficina de Lliçà d’Amunt de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
 
7.3.- INSCRIPCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DEL REBOST SOLIDARI (Pr. 
922)  
 
El Rebost Solidari de Lliçà d’Amunt és un servei que garanteix una de les necessitats 
bàsiques com és l’accés a una alimentació suficient, segura i saludable per a tota la 
població amb aquesta necessitat. 
  
Es tracta d’un servei adscrit a l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i està 
destinat a persones usuàries de serveis socials amb mancances en l’alimentació bàsica i 
amb prèvia valoració socioeconòmica per part de l’equip de serveis socials. 
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Els objectius del rebost són: 
 
 Garantir la necessitat bàsica alimentària de la població. 
 Proporcionar aliments a aquelles persones i/o famílies que per la seva situació 

sòcio-econòmica no tenen recursos suficients per a la compra d’aliments. 
 Crear un grup de voluntaris per portar a terme el projecte i dotar-los de 

formació bàsica per tal que el contacte amb les famílies sigui positiu per 
ambdues parts. 

 
Les famílies que sol·licitin el servei d’aliments han de demanar hora a serveis socials. 
Aquests valoren la situació familiar segons els criteris establerts i si en tenen dret, es 
realitza l’alta i la derivació al banc d’aliments, i s’entrega la targeta del recurs per fer la 
recollida d’aliments. 
 
La targeta té una temporalitat de 3 mesos, passats els quals la família ha de tornar a 
demanar hora a serveis socials per fer la revisió de la situació i renovar documentació 
econòmica. 
 
El banc d’aliments realitza repartiments els dimecres, de 10 a 12h. Cada família té 
assignada una setmana de recollida (1ª, 2ª, 3ª o 4ª setmana) ja que es realitzen 
recollides mensuals. 
 
Vista la proposta de la Regidora d’acció social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar un ajut de 60,10€ per pagar la taxa d’inscripció de la constitució de 
l’Associació de Voluntaris del  Rebost Solidari.   

 
Segon.- Aprovar un ajut de 41,27€ en concepte de material pel Rebost (2,18€ + 2,18€ + 
26,95€ + 9,96€). 

 
 
7.4.- JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR PER AL CURS 
ESCOLAR 2018/2019 (Pr. 936) 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha aprovat la justificació econòmica dels ajuts de 
menjador escolar per al curs escolar 2018/2019, que pel que fa al municipi de Lliçà d’Amunt 
dóna el següent resultat: 
 
          Import màxim atorgat       import justificat             Import a donar  
            pel Consell Comarcal      de baixa 
 

Lliçà d'Amunt 89.589,76 € 77.472,39 € 12.117,37 €

 
Per tot això, i vista la proposta de la regidora d’acció social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica dels ajuts de menjador escolar per al curs escolar 
2018/2019 aprovats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, en la part que correspon al 
municipi de Lliçà d’Amunt.  
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7.5.- APROVACIÓ DEL CONTINGUT DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL 
DEL VALLÈS ORIENTAL PER A LA GESTIÓ DELS AJUTS DE MEJADOR ESCOLAR 
 
S’acorda Aprovar el contingut i la signatura del Conveni de col·laboració per a 
l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador escolar 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, establert entre aquest organisme i els 
ajuntaments afectats.  
 
 
8.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ACCEPTACIÓ DE L'AJUT PER AL "PROJECTE DE 
REASFALTAT EN DIFERENTS CARRERS DE LLIÇÀ D'AMUNT" DINS MESES DE 
CONCERTACIÓ DEL PLA XGL 2016-2019 (Pr. 890) 

S’ACORDA RATIFICAR el Decret d’Alcaldia número 1166, emès el 27 de novembre de 
2019, que és del següent contingut: 

“Vist que l’Ajuntament va presentar davant la Diputació de Barcelona, en data 
29.10.2019, la sol·licitud de Formalització de preacord de l’actuació “Projecte de 
reasfaltat en diferents carrers de Lliçà d'Amunt”, amb un ajut de 250.000,00 € per a l’any 
2018, dins l’àmbit de cooperació “Manteniment i reposició d’inversions per al foment de 
la diversificació econòmica”, de Meses de Concertació del Pla XGL 2016-2019. 
 
Vist que la Diputació ha notificat a l’Ajuntament en data 22.11.2019, amb núm. de 
registre d’entrada d’Eacat 2019/13036, el decret aprovant la formalització del preacord 
19/X/278072, per a l’actuació i per l’import subvencionat indicats, per a l’anualitat 2019, i 
que el termini de justificació finalitza el 30.11.2019. 
 
D’acord amb les Instruccions de funcionament de les Meses de concertació del Pla XGL 
2016-2019. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER:  Acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, per a l’actuació “Projecte 
de reasfaltat en diferents carrers de Lliçà d'Amunt”, dins l’àmbit de cooperació 
“Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la diversificació econòmica”, per 
import de 250.000,00€, per a l’anualitat 2019. 
 
SEGON: Notificar aquest acord a al Diputació de Barcelona. 

TERCER: Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local.” 
 
 
9.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE LES DISTINCIONS I PREMIS LICIUS DE 
L'AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D'AMUNT (Pr. 894) 
 
S’acorda deixar aquest tema sobre la taula, per tal de revisar-lo i passar-lo en una propera 
sessió. 
 
 
10.- DEVOLUCIÓ PARCIAL D'UN REBUT DEL CASAL D’ESPORTS (Pr. 908) 
 
Un cop rebuda la instància amb número de registre d’entrada 9593 del 5 d’agost de 
2019 a nom de MSG, en la que ens informa de que la seva filla va patir un lesió i 



 

11 
 

sol·licita la devolució de la part proporcional dels dies que no va poder gaudir del 
servei del Casal d’Esports, la Regidoria d’esports ha procedit a valorar la situació. 
 
S’ha comprovat la documentació mèdica aportada que acredita la lesió i s’ha valorat el 
cost econòmic de la part proporcional. 
 
Els documents acreditatius evidencien la lesió i la necessitat de repòs i en quant al 
cost econòmic proporcional, hem prorratejat el cost. És a dir, si l’import total del rebut 
per cinc setmanes de Casal és de 160,50€, l’import setmanal és de 32,10€. Al no 
poder assistir durant dues setmanes, la part proporcional a retornar és de 64,20€.  
 
Vista la proposta del regidor d’esports, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic: Aprovar la devolució parcial del rebut girat a nom de MSG, corresponent al 
pagament del Casal d’Esports 2019 de la seva filla Ariadna Restrepo Sánchez, per 
valor de 64,20€, pels motius indicats a la part expositiva. 
 
 
11 – APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
LLIÇÀ D'AMUNT I L'ENTITAT LLIÇÀ PERUANITOS (Pr. 912) 
 
L’entitat Lliçà Peruanitos és una ONG amb seu social a Lliçà d’Amunt que porta 11 
anys gestionant projectes de cooperació a l’assentament humà de Cerro Candela que 
esta situat al Perú. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’entitat Lliçà Peruanitos tenen interès en col·laborar 
per tirar endavant projectes de cooperació internacional en aquesta zona. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt vol fer una aportació econòmica de 2.100€ al projecte 
del Comedor Catalunya que l’entitat està gestionant a Cerro Candela. 
 
Es presenta proposta de conveni per regular aquesta aportació, a la qual s’adjunta el 
projecte del Comedor Catalunya 2019 
 
Vista la proposta del Regidor de Cooperació 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’entitat ONG Lliçà 
Peruanitos per al Projecte Local Social “Comedor Catalunya 2019” 
 
Segon.- Procedir a la seva signatura. 
 
 
12.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’ACA PEL 
DIPÒSIT DE PINEDA FEU (Pr. 916) 
 
S’acorda ratificar el Decret d’Alcaldia número 1168, emès el 28 de novembre de 2019, 
que és del següent contingut:  

 
“1 – L’Agencia Catalana de l’Aigua ha obert una convocatòria de subvencions (OAA009 
Subvenció per obres d’abastament en alta) mitjançant la Resolució TES/2455/2019. 
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2 – El servei d’abastament municipal d’aigua ha d’escometre les obres de reparació i 
millora del dipòsit Pineda Feu. Aquestes obres poden acollir-se a aquesta convocatòria 
de subvencions. L’import previst de les obres són 92.408,24 € (sense IVA) (noranta-dos 
mil quatre-cents vuit euros amb vint-i-quatre cèntims). S’adjunta memòria valorada del 
projecte. 
 
3 – El termini d’execució i justificació de les obres en el marc de la subvenció és de 42 
mesos des del seu atorgament. La previsió d’execució de les obres del dipòsit de 
Pineda Feu és que s’executaran en l’exercici 2021, proveïdes totes les disposicions 
necessàries. 
 
4 – Existeix la partida 17 1610 61910 d’inversions a la xarxa d’aigua. 
 
Per tot això, he resolt: 
 
PRIMER.-  Aprovar la sol·licitud de subvenció de l’ACA d’acord amb la Resolució 
TES/2455/2019. 
 
SEGON.- Trametre la documentació necessària a l’ACA. 
 
TERCER.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local.” 

 
 
13.- CONVOCATÒRIA LICITACIÓ BAR PARC DEL TENES (Pr. 917) 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt és propietari de les instal·lacions i els bens del Bar del 
Parc del Tenes de Lliçà d'Amunt, amb adreça a l’Avinguda Països Catalans, número 
65-77 del municipi. 
 
És d’interès municipal licitar el seu arrendament per actualitzar la seva gestió des del 
punt de vista tècnic i d’acord amb l’actual situació econòmica de mercat.  
 
Vista la proposta de l’Alcaldia 
 
La Junta de Govern Lo cal, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el plec de condicions que ha de regir l’arrendament de les 
instal·lacions i els bens del Bar del Parc del Tenes de Lliçà d'Amunt, mitjançant 
procediment obert i forma licitatòria atenent a diversos criteris.  
 
Segon.- Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris 
per dur a terme l’operació.  
 
 
14.- APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES PER UN CONTRACTE 
D’ARRENDAMENT DE 21 BICICLETES INDOOR (Pr. 923) 
 
La Regidoria d’Esport considera una necessitat indispensable la creació de nous espais 
esportius que complementin i millorin les activitats esportives del gimnàs municipal. 
 
En referència a aquesta necessitat, apostem per la creació d’uns espai destinat al ciclisme 
indoor.  
 
Per realitzar aquesta a activitat esportiva dirigida necessitem adquirir en forma 
d’arrendament 21 bicicletes. 20 pels usuaris/es i 1 pel monitor/a. 
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Apostem per l’arrendament degut a les garanties de manteniment i funcionament de les 
bicicletes ja que per activitats d’aquesta indole és un material que pateix un constant 
deteriorament. 
 
Així doncs, s’ha preparat el respectiu plec de clàusules administratives i condicions 
tècniques necessàries per l’arrendament de les bicicletes indoor.  
 
Vista la proposta del regidor d’esports, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques per a l’adjudicació d’un contracte d’arrendament de 21 bicicletes indoor 
destinades a l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, mitjançant 
procediment obert simplificat abreujat i adjudicació atenent a diversos criteris de 
valoració. 
 
Segon.- Publicar formalment el mateix plec per la lliure presentació de les 
candidatures. 
 
 
15.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT I L'ENTITAT 
ASOCIACIÓN UNA MIRADA (Pr. 928) 
 
L’entitat “Asociación Una Mirada” és una entitat amb seu social a Lliçà d’Amunt que treballa en 
projectes de cooperació arreu del món per ajudar a infants que es troben en situació 
d’emergència. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’entitat “Asociación Una Mirada” tenen interès en col·laborar 
per tirar endavant projectes de cooperació internacional. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt vol fer una aportació econòmica de 2.100€ al projecte que 
permetrà construir un parc mòbil infantil al Valle de Becá, situat al Líban. 
 
Es presenta proposta de conveni per regular aquesta aportació, a la qual s’adjunta el projecte 
per a la construcció de l’esmentat parc.  
 
Vista la proposta del Regidor de Cooperació i Migració, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’entitat “Asociación Una 
Mirada”, per al projecte de cooperació per la construcció d’un parc infantil mòbil al Líban.  
 
Segon.- Procedir a la seva signatura. 
 
 
16.- CONTRACTE AMB L'EMPRESA NAPAPIRI PER AL LLOGUER D'UNA PISTA DE 
GEL EN EL MARC DE LA PROGRAMACIÓ DE NADAL (Pr. 929) 
 
Entre els dies 21 de desembre i 7 de gener l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt te interès en 
instal·lar una pista de patinatge sobre gel a la plaça Julià Martí i Pou. 
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S’han mantingut converses amb diferents empreses i finalment s’ha escollit l’empresa FUN 
ON ICE BVBA per oferir aquest servei, donat que era la que oferia millors condicions en gel 
natural. 
 
El cost del lloguer de la pista de gel natural durant tres setmanes, incloent muntatge i 
desmuntatge de la mateixa, la maquinària per a la seva conservació i 120 parell de patins 
és de 23.000,00€, exclòs d’IVA. 
 
Per formalitzar aquest lloguer s’ha redactat un contracte entre l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt i l’empresa Napapiri, el qual s’adjunta a aquesta proposta. 
 
La clàusula tercera d’aquest contracte indica que l’arrendatari (ajuntament) haurà de fer 
mitjançant transferència una paga i senyal del 40% de l’import total del lloguer,  
concretament 9.200€, a l’avançada.  
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’empresa NAPAPIRI per 
al lloguer d’una pista de gel a la plaça Julià Martí i Pou, en el marc de la Programació de 
Nadal 2019, i procedir a la seva signatura. 
 
Segon.- Procedir a efectuar la transferència de 9.200,00€, corresponents al 40% del total 
del lloguer, en concepte de paga i senyal, al compte corrent indicat al contracte, i amb 
càrrec a la partida 02 3300 22609 de la regidoria de Joventut. 
 
 
17 - CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS DE LLIÇÀ 
D'AMUNT, PER L'ANY 2019 (Pr. 931) 
 
L’Associació de Comerciants de Lliçà d’Amunt (ACLL) cada any organitza activitats 
conjuntes en col·laboració amb l’Ajuntament.  
 
Des de 2014, al ser una única entitat existent al municipi de les característiques descrites, 
l’Ajuntament i l’Associació esmentada signen un conveni per a que l’entitat organitzi 
activitats, sempre i quan la finalitat última faci referència a la promoció del teixit comercial 
de la localitat.  
 
La partida per l’actual exercici de 2019, destinada a la col·laboració de l’Ajuntament per la 
signatura del conveni amb l’Associació de Comerciants és la que correspon a l’epígraf 08-
4310-48001, per un import de 2.700,00€.   
 
Incorporar a aquesta el conveni corresponent com document adjunt.        
 
Vista la proposta del regidor de promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la signatura del conveni corresponent a l’any 2019 entre l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt i els representants legals de l’Associació de Botiguers de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Aprovar i destinar la quantitat pressupostada de 2.700,00€ a càrrec de la partida 
08-4310-48001 de l’actual exercici de 2019, a l’Associació de Botiguers de Lliçà d’Amunt. 
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18.- PAGAMENT DE SUBVENCIONS JUSTIFICADES DINS LA CONVOCATÒRIA 
D’AJUTS A ENTITATS 2019 (Pr. 932) 
 
Vistos els informes favorables de les regidories de Cultura, Educació, Acció social, Gent 
gran i Barris, respecte les justificacions presentades per les entitats beneficiàries de 
subvencions concedides en acord de la Junta de Govern Local de 20.05.2019, dins la 
convocatòria d’ajuts per a projectes, activitats i/o serveis d’utilitat pública i interès social per 
a l’any 2019. 
 
Havent pagat l’ajuntament el 50% dels ajuts en les convocatòries de Cultura línies 1, 2 i 5, 
en data 19.06.2018, i d’Educació el 03.07.2019, d’acord amb les respectives bases 
específiques. 
 
Havent presentat l’entitat Associació Cresta de Gall (G67434241), en data 22.11.2019, 
instància manifestant la seva renúncia a l’ajut concedit dins la convocatòria 
d’Educació, pel motiu de que no han fet l’activitat, i havent adjuntat el comprovant 
bancari de la transferència efectuada a favor de l’ajuntament de 423,51 euros, com a 
devolució de la part de l’ajut que van rebre per avançat. 
 
Vistos els respectius informes de la regidoria de Barris, respecte la justificació 
presentada per l’Associació de veïns Can Xicota (G62539697), i la justificació de 
l’Associació de veïns Can Farell (G59466060), indicant que l’ajut concedit a cadascuna 
d’aquestes entitats no ha estat totalment justificat, i per tant es proposa el pagament de 
la part proporcional justificada. 
 
D’acord amb l’anterior, procedeix pagar a les entitats els següents imports, en 
concepte de segon i últim pagament, o com a únic pagament: 
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Cultura Línia 1: Festes Barri CIF
Ajut 

concedit
1r pagam. 

fet, 50% 
2n i últim 

pagament
Import 

revocat 

AV Can Farell G59466060 1.059,66 529,83 529,83  

AV Barri de l'Aliança G67026989 500,00 250,00 250,00  

AV Can Rovira Vell i Sud G66762378 1.209,67 604,83 604,84  

AV Can Salgot G61214649 1.100,00 550,00 550,00  

AV Can Rovira Nou G59737700 1.006,59 503,29 503,30  

AV Palaudalba G59776989 1.006,25 503,12 503,13  

AV Can Xicota G62539697 1.100,00 550,00 550,00  

AV Ca l'Esteper G61046959 1.118,97 559,48 559,49  

Ass. Aplec de Sant Baldiri G66352279 500,00 250,00 250,00  
Total línia     4.300,59  
Cultura Línia 2: Activitats interès cult.      

Coral l’Aliança de Lliçà d’Amunt G08957946 2.681,56 1.340,78 1.340,78  

Grup Folklòric Gitanes de Lliçà d’Amunt G63904957 2.750,00 1.375,00 1.375,00  

Associació Banda la Vall del Tenes G65993362 2.600,00 1.300,00 1.300,00  

Ass. Barri de La Sagrera (Activ: Castanyada) G66772930 1.200,00 600,00 600,00  

Colla de Gegants i Geganters (Vestuari) G61376521 2.681,56 1.340,78 1.340,78  

Ass. de la Gent Gran de Lliçà d'Amunt G63533293 402,23 201,11 201,12  

AV Barri de l'Aliança G67026989 1.608,94 804,47 804,47  

Associació L'Avaiam G67325910 402,23 201,11 201,12  

Total línia     1.206,71  

Cultura 3: Carnestoltes       

Ass. de la Gent Gran de Lliçà d'Amunt G63533293 250,00 no 250,00  

Cultura 5: Desplaçam. fora munic.       

Grup Folklòric Gitanes de Lliçà d’Amunt G63904957 1.405,00 702,50 702,50  

Colla de Gegants i Geganters G61376521 794,43 397,21 397,22  

Total línia     1.099,72  
Educació       

AMPA CEIP Rosa Oriol i Anguera G63766406 1.337,40 668,70 668,70  

AMPA Escola Els Picots G08883530 1.426,56 713,28 713,28  

AMPA EB Palaudàries G65695694 1.159,08 579,54 579,54  

AMPA EB Nova Espurna G65697476 980,76 490,38 490,38  

AMPA Escola Miquel Martí i Pol G62366224 1.248,24 624,12 624,12  

Associació Cresta de Gall G67434241 847,02 423,51 NO -847,02

Total línia     3.076,02  

Acció Social       

Associació Amunt Dones G65193765 450,00 no 450,00   

Ass. de la Gent Gran de Lliçà d'Amunt G63533293 100,00 no 100,00  
Total línia     550,00  

Gent gran      

Ass. Jubilats i Pensionistes de Palaudàries G65895377 750,00 no 750,00  

Ass. de la Gent Gran de Lliçà d'Amunt G63533293 1.000,00 no 1.000,00  

Total línia     1.750,00  

Barris      

AV Ca l'Esteper G61046959 200,00 no 200,00  

AV Can Xicota G62539697 500,00 no 151,00 -349,00

AV Can Farell G59466060 300,00 no 150,76 -149,24

Total línia     501,76  
         
Total a pagar:     18.691,36  
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Vist que existeix saldo suficient en les respectives aplicacions pressupostàries, del 
Pressupost municipal de despeses 2019, per fer els pagaments. 
 
01 3380 48000 Subvencions entitats culturals 
03 3230 48000 Subvenció AMPA 
04 2310 48000 Subvenció Benestar social 
06 3370 48000 Subvencions casal Gent gran 
23 3370 48000 Subvencions Barris 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’Hisenda, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar les justificacions presentades per les entitats indicades anteriorment, 
respecte els ajuts concedits dins la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats 
de l’any 2019. 
 
SEGON: Aprovar el pagament a les entitats dels imports indicats, com a segon i últim 
pagament de l’ajut en les convocatòries en què s’ha fet un pagament avançat, i com a únic 
pagament en les altres convocatòries, a càrrec de les aplicacions pressupostàries abans 
esmentades. 
 
TERCER: Acceptar la renúncia presentada per l’Associació Cresta de Gall (G67434241), 
de l’ajut concedit dins la convocatòria d’Educació 2019, de 847,02 euros, i la devolució per 
l’entitat de la part de l’ajut que se li va pagar per avançat, de 423,51 euros. 
 
QUART: Revocar parcialment les següents subvencions, en l’import no justificat per les 
beneficiàries: 
 

Entitats Barris CIF Ajut inicial Import revocat  Ajut final  

AV Can Xicota G62539697 500,00 -349,00 151,00 

AV Can Farell G59466060 300,00 -149,24 150,76 

 
ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
19.- PAGAMENT DE SUBVENCIONS DINS ELS CONVENIS AMB ENTITATS 
D’ESPORTS (Pr. 933) 
 
Vistos els informes favorables de la regidoria d’Esports, respecte les justificacions 
presentades per les següents entitats beneficiàries d’ajuts concedits per l’Ajuntament 
mitjançant el respectiu conveni per a l’any 2019, i favorable al pagament dels següents 
imports com a pagament del 25% restant dels ajuts, un cop se n’ha fet un pagament 
avançat del 75%, d’acord amb el següent quadre resum: 
 

Convenis Esports 2019: CIF Concedit

Compensació 
acord JGL 

18.02.2019
Pagat 

75% 
Resta 

pendent.25%

Club Bàsquet Lliçà 
d'Amunt G61743910 24.500,00 18.375,00 

6.125,00 
PAGAT el 
25.9.2019

Club Esportiu Lliçà 
d'Amunt G61403366 23.500,00 17.625,00 5.875,00
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Club Patinatge Artístic 
Lliçà d'Amunt G64987761 1.800,00 1.350,00 450,00

BMX Vallès Club G65912115 1.600,00 1.200,00 400,00

Total a pagar:  6.725,00
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 23.09.2019 es va aprovar 
pagar al Club Bàsquet Lliçà d’Amunt el 25% restant de l’ajut, de 6.125,00 euros, pels 
motius que en l’esmentat acord s’hi indiquen, import que de conformitat se li va pagar 
a l’entitat el 25.09.2019. 
 
Vist que hi ha saldo suficient a l’aplicació 07 3410 48001 del pressupost municipal de 
despeses 2019.  
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’Hisenda, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar les justificacions presentades per les entitats relacionades 
anteriorment, respecte els ajuts concedits mitjançant conveni l’any 2019. 
 
SEGON: Realitzar el pagament dels imports indicats a favor de les entitats 
beneficiàries dels ajuts, en concepte de segon pagament i últim de cadascun dels 
ajuts, a càrrec de l’aplicació 07 3410 48001 del pressupost municipal de despeses 
2019, a excepció de l’entitat Club Bàsquet Lliçà d’Amunt, que ja ha rebut la totalitat de 
l’ajut, segons s’ha indicat. 
 
ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
20.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES PER A LA TINENÇA D’ANIMALS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS (Pr. 934) 
 
Els interessats relacionats a continuació han sol·licitat la llicència administrativa per a 
la tinença d’animals potencialment perillosos.   
 
 Nom i Cognoms Adreça Gos

1 
SPA C. GARROTXA 

Terrier Staffordshire americà 
Staffordshire Bull Terrier 

2 PMN C. EMPORDA Rottweiler
3 MPR C. DENIA Akita inu japonés 
4 JGG C. SALZE Rottweiler
5 MG E C. SALZE Rottweiler
6 SBT C. DEL ROURE American bully

 
Els interessats a continuació, han sol·licitat la modificació i/o renovació de la llicència 
per introduir un altre gos a la llicència. 
 
 Nom i Cognoms Adreça Gos
1 PVR CASA VILALTA S/N Rottweiler
2 MLPH  C. EMPORDÀ Pit Bull Terrier 
 
Atesa la documentació presentada per cada interessat i la inspecció de l’habitatge, 
s’ha realitzat informe favorable per a tots els sol·licitants. 
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Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament de la Llicència administrativa per a la tinença d’animals 
potencialment perillosos als sol·licitants, segons el número d’expedient i llicència 
següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
 PVR 114R 79/2019 
 MPH  122R 80/2019 
 SPA 414 81/2019 
 PMN 422 82/2019 
 MPR 429 83/2019 
 JGG 434 84/2019 
 MGE 435 85/2019 
 SBT 436 86/2019 

 
 
21 – AFERS SOBREVINGUTS 
 
21.1.- APROVACIÓ D'UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL PER LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2019 
(Pr. 935) 
 
Vista la Resolució TSF/2232/2019 destinada a la realització del Programa de Treball i Formació 
d’acord amb l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, 
de 7 de juny per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per 
al Programa de Treball i Formació. 
 
Vistes les condicions de contractació de les persones aturades destinades a Lliçà d’Amunt, per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de recursos humans, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el conveni regulador pel qual es regirà la contractació d’una persona 
assignada a Lliçà d’Amunt amb l’assistència tècnica  amb el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 
 
 
21.2.- ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES DEL DESBROSSAMENT D’HERBES 
ADVENTÍCIES DELS CARRERS DEL SÒL URBÀ DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació del Procediment per a 
l’adjudicació del contracte del Servei de desbrossament herbes adventícies carrers del 
sòl urbà de Lliçà d’Amunt, i havent-se estimat com a correcta i degudament motivada, 
una vegada acreditat el compliment dels requeriments efectuats a les empreses 
proposades, tot això dins de termini. 
  
Vist l’informe favorable de la fiscalització del compromís de la despesa de la 
Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes legalment,  
 
ACORDA: 
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Primer.- Adjudicar el contracte del servei de desbrossament herbes adventícies carrers 
del sòl urbà de Lliçà d’Amunt a les empreses següents: 
 

- Lot 1.- Passar Via, Empresa d’Inserció SL per un import de 120 euros/jornal, 
IVA exclòs 
- Lot 2.- Pau Riera Boscg per un import de 130 euros/jornal, IVA exclòs 

 
Segon.- Notificar aquest acord als adjudicataris, citant-los per a concórrer a la 
signatura del contracte dins el termini de quinze hàbils des de la recepció d’aquesta 
notificació. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la resta de participants en a la licitació 
 
 
21.3.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT D’UN PUNT DE 
VIDEOVIGILÀNCIA 
 
Vista l’Acta de Valoració del Procediment per a l’adjudicació del Subministrament d’un 
punt de Videovigilància, i estimant-se correcta. 
 
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que legalment té reconegudes, i de 
conformitat amb allò establert en l’article 159.6 de la LCSP 2017,  
 
ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte del subministrament d’un punt de videovigilància, a 
l’empresa Alphanet Segurity Sistems SL, per l’import de 8.593’97 €, IVA exclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, fent-li saber que la formalització del 
contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació, que haurà de 
tenir lloc dins el termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent de la recepció 
d’aquesta notificació. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 19,20 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i 
conforme, signaran l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 
 
 
                L’ALCALDE        LA SECRETÀRIA 
 
 


