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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA      
20 DE MAIG DE 2019 
 
 
Lliçà d’Amunt, 20 de maig de 2019.  
 
A les 17,05 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió 
ordinària de primera convocatòria que presideix el senyor Alcalde, Ignasi Simon i 
Ortoll. Hi assisteixen els regidors i regidores Maria del Mar Pedrerol Villarroya, 
Yolande Rose Georgette Rabault, Antonio Polo Lama, Manel Busquets Mateu i Jordi 
Juárez Heredia. Són assistits per la Secretària accidental de la Corporació, senyora 
Gemma Navarro i Medialdea i per l’Interventor municipal, senyor Antoni Hierro 
Medina. 
 
 
1 – APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 
 
S’acorda aprovar l’acta de les sessions efectuades per la Junta de Govern Local, els 
dies 15 d’abril, 29 d’abril, 6 de maig i 13 de maig de 2019. 
 
 
2 – DESPESES 
 
S’acorda aprovar les següents documents d’Autorització, Disposició i reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Insigna Uniformes SL; uniformitat; d’import 7.230,14€; amb càrrec a la partida 
12/1320/22104. 

- Autocares Alejandro Tours SL; trasllat a l’aeroport usuaris Imserso; d’import 
3.120 €; amb càrrec a la partida 06/3370/22609. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de viatgers , abril 2019; 
d’import 19.944,14 €; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de viatgers , abril 2019; 
d’import 47.430,15 €; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Reformas Galicia 2010 SL; enderrocs i moviments de terres; d’import 22.179,99 
€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900. 

- Artífex Infraestructuras SA; Certificació 4 de Pavimentació trams restants de 
carrers; d’import 84.491,15€; amb càrrec a la partida 17/1532/61909. 

- Ingur; Redacció projecte de sectorització naus 3 i 4 de Can Malé; d’import 
8.445,80€; amb càrrec a la partida 19/1510/62700. 

- Consorci per a la Gestió dels Vehicles del Vallès Oriental; entrada de matèria 
orgànica a la planta, març 19, impropis 4,51%; d’import 5.585,78€; amb càrrec 
a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Vehicles del Vallès Oriental; tones eliminades de 
RMO, març 19; d’import 15.049,06€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Vehicles del Vallès Oriental; tones eliminades de 
RMO, directe Mataró, març 19; d’import 22.183 €; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Draulic Fren SL; dipòsit d’expansió; d’import 3.641,45€; amb càrrec a la partida 
18/1621/21400. 

- Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt; Serveis jardineria, 1r. Trimestre 
2019; d’import 24.310,46€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; Servei comarcal de 
deixalleries, 2n. Trimestre 2019; d’import 24.798,83€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 
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- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; quota dels municipis 
adherits al Consorci, 2n, trimestre 2019; d’import 10.762,39 €; amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 

- Especialidades Electricas Lausan SAU; materials; d’import 4.228,33 €; amb 
càrrec a la partida 18/1621/21400. 

- Comecial A. Trullàs; vestuari; d’import 3.953,26 €; amb càrrec a la partida 
16/9200/22701. 

- Jardineria Pedrerol SCP; treballs manteniment i conservació part zones verdes 
municipals; d’import 5.141,99 €; amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 

- Comercial Gasuir SL; d’import 9.572,01€; amb càrrec a la partida 
18/1621/22103. 

 
 
3 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
3.1.- 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. 340; PG; un ajut de 145 € per a material i sortides escolars. 
- Pr. 343; ASM; un ajut de 360 € per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 393; PG; un ajut de 148,80€ per a menjador escolar. 
- Pr. 425; SFC; un ajut de 105€ per a transport públic. 
- Pr. 430; RM; un ajut de 560€ en concepte de colònies d’estiu de la Generalitat , 

amb compromís de devolució del 50% de l’import. 
- Pr. 446; MNVG, un ajut de 300€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 

mensuals. 
 
 
3.2.- FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS 
 
El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-econòmica 
del senyor CBA, en el qual proposa mesures d’atorgament de fraccionament del pagament 
d’impostos municipals. (Pr. 424) 
 
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 de l’Impost de Béns Immobles i de 
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. pendents d’anys anteriors i dels 
corresponents al present exercici de 2019, del senyor CBA, en quotes mensuals de 
30€, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals. 
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Segon.- Revisar aquest acord en el termini de d’un any. 
 
 
4 – AFERS DEL MERCAT SETMANAL 
 
4.1.- CANVI D’ASSIGNACIÓ DE PARADA DEL MERCAT, DE LA 73 A LA 72. (Pr. 426) 
 
El titular de la parada número 73 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, 
senyor S. R. T., ha sol·licitat, per instància amb registre d'entrada número 5008, canvi 
de parada. 
 
Vist que el reglament del mercat permet el canvi de parada, prèvia sol·licitud i 
autorització de l’Ajuntament, sempre que el titular estigui al corrent de les obligacions 
tributàries.  
 
Vista la proposta del Regidor de Comerç, Consum, Turisme i Empresa i Companyies 
de Serveis 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de parada sol·licitat pel senyor S. R. T., que passarà a ser el 
titular de la parada número 72 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, 
de 9 metres lineals. 
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat, a partir d l 3r. Trimestre de 2019, d’acord 
amb l’Ordenança Fiscal núm. 19 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
4.2.- BAIXA DEL TITULAR DE LA PARADA 72 DEL MERCAT SETMANAL (Pr. 427) 
 
El senyor J.P. Z., per instància amb registre d’entrada número 5009, ha sol·licitat la 
baixa de titular de la parada número 72 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà 
d'Amunt,  
 
Vist que el reglament del mercat permet la baixa voluntària sempre que el titular estigui 
al corrent de les obligacions tributàries. 
 
Vista la proposta del Regidor de Comerç, Consum, Turisme i Empresa i Companyies 
de Serveis 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar la baixa sol·licitada pel senyor J. P. Z., de la titularitat  de la parada 
72 del Mercat setmanal de Lliçà d’Amunt, ja que està al corrent de les seves 
obligacions tributàries. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
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5 – ACORD DE L’ADHESIÓ AMB L’AGENCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA 
PER DONAR COMPLIMENT DE LA MESURA 60/40 DE LA XARXA D’HABITATGES 
D’INSERCIÓ SOCIAL PER A L’ANY 2019 (Pr. 428) 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les entitats socials o ajuntament integrants de la 
XARXA d’Habitatges d’Inserció Social, per a l’any 2019, ha presentat una proposta d’acord 
per a l’any 2019. En aquest acord l’Ajuntament de Lliça d’Amunt forma part dels 22 
ajuntament que donen compliment de la mesura 60/40 prevista com a mecanisme de 
garantia del reallojtament per als casos que les meses de valoració tramitin com 
emergències econòmiques i socials. 
 
En el cas nostre, tenim adjudicat 1 pis de 60/40, i hem de signar l’acord d’adhesió.  
Adjuntem document adjunts concrets d’aquesta conveni d’adhesió amb les seves 
condicions econòmiques i característiques establertes. 
  
Vista la proposta el Regidor d’acció social i educació. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’Acord d’adhesió entre l’agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt pel compliment de la mesura 60/40 de la Xarxa d’Habitatges 
d’inserció social, per a l’any 2019 
 
Segon.- Remetre el document signat i complimentat a l’Agencia de l’Habitatge de 
Catalunya. 
 
 
6 – ADHESIÓ A L’ACORD AMB  L’AGÈNCIA CATALANA DE L’HABITATGE 
REFERENT  AL PLA PER AL DRET A L’HABITATGE (Pr. 429) 
 
Vista la proposta del Regidor d’acció social i educació, La Junta de Govern Local,  
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’Adhesió de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a l’Acord, de 13 de maig 
de 2019 entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les Entitats socials/Ajuntaments 
integrants de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social, per l’any 2019, d’acord amb el 
Pla per al dret a l’habitatge, aprovat pel Decret 75/2014, de 27 de maig. 

 
Segon.- Formar part de les entitats socials i ajuntaments que constitueixen la Xarxa 
d’Habitatges d’Inserció social i que gestionen els programes d’habitatges d’inserció per 
a l’any 2019. 

 
Tercer.- Incorporar-se a la Xarxa i rebre els ajuts corresponents a l’any 2019, un cop 
presentades les justificacions de les despeses relatives als habitatges d’inserció que 
es relacionen a continuació: 

 
DETALL DELS HABITATGES PRESENTATS A LA XHI 
C/ Sant Joan, 6 2n 1a. Lliçà d’Amunt. 08186 
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7 – CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
CÀTERING DEL SOPAR DE LES ÀVIES I DE L’HOMENATGE A LA VELLESA EN 
EL MARC DE LA FESTA MAJOR 2019 i 2020 (Pr. 432) 
 
En el marc de la Festa Major es porten a terme dos esdeveniments tradicionals ja al 
nostres municipi, que són el Sopar de les Àvies i l’Homenatge a la Vellesa. 
 
Ambdós actes requereixen per al seu desenvolupament la contractació d’un servei de 
càtering, que elabori un sopar per a 500 persones en el cas del Sopar de les Àvies i un 
dinar per a 400 persones en el cas de l’Homenatge a la Vellesa. 
 
S’han redactat el plec de clàusules administratives i de condicions tècniques per licitar 
ambdós càterings per als anys 2019 i 2020. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, Serveis Municipals i Comunicació i Relacions 
Institucionals 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administraves i de clàusules tècniques per a la 
licitació del càtering del Sopar de les Àvies i de l’Homenatge a la Vellesa. 
 
Segon.- Procedir a iniciar els tràmits necessaris per a la licitació d’ambdós serveis 
 
 
8 – APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PARCIAL PRESENTADA PER L’ALIANÇA 
DE L’AJUT PER A ACTIVITATS CULTURALS DINS EL CONVENI 2019, I DEL 
PAGAMENT PARCIAL DE L’AJUT (Pr. 433) 
 
Vist l’informe tècnic de la regidoria de Cultura de 14 de maig de 2019, favorable 
respecte la justificació presentada per l’entitat Ateneu L’Aliança, de l’ajut per 
l’organització d’activitats i espectacles infantils durant el primer trimestre de l’any 2019, 
en el marc del conveni entre l’ajuntament i l’Aliança per a l’any 2019, que es transcriu a 
continuació:  
 

“INFORME TÈCNIC RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA A L’ATENEU L’ALIANÇA EN CONCEPTE D’ORGANITZACIÓ 
D’ACTIVITATS DURANT EL PRIMER TRIMESTRE EN EL MARC DEL 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT I L’ATENEU 
L’ALIANÇA PER A L’ANY 2019. 

  
Amb data 8 de maig i número de registre d’entrada 5463, l’entitat Ateneu 
l’Aliança presenta al registre de l’Ajuntament documentació per justificar la 
subvenció concedida per a la organització d’ACTIVITATS CULTURALS en el 
marc del conveni de col·laboració signat per aquest 2019. 

  
L’acord tercer del conveni de col·laboració signat amb l’entitat el passat juliol de 
2017 indica que l’Ajuntament subvencionarà l’entitat amb la quantitat de 
15.000,00€ en concepte d’organització d’una programació estable d’activitats 
de caire cultural. 

  
Revisada la documentació, l’entitat presenta relació de factures degudament 
complimentada, així com una fitxa d’activitat on fan la previsió, i una memòria 
d’activitat amb el resultat obtingut un cop finalitzada l’activitat, així com 
cartellera i altra material de difusió en el cas en què s’hagi editat. 
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En aquest sentit, es presenta la justificació de 7 activitats culturals organitzades 
entre els mesos de gener i març, amb un import de despesa de 2.434,11€. 

  
CONCLUSIÓ 

  
Per tot l’exposat anteriorment, emeto informe FAVORABLE per tal que es pugui 
fer efectiu el pagament de l’import de 2.434,11€ en concepte d’activitats 
culturals programades entre els mesos de gener i març de 2019. 

 
Vist que hi ha saldo suficient en la partida 01 3380 48001 del Pressupost municipal de 
despeses de 2019, per atendre aquest pagament. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la justificació presentada per l’Ateneu L’Aliança, de l’ajut per a 
l’organització d’activitats culturals en el primer trimestre de 2019, en el marc del conveni 
entre l’ajuntament i l’entitat per a l’any 2019. 
 
Segon.- Aprovar el pagament a favor de l’Ateneu l’Aliança, de l’import de 2.434,11 
euros, en concepte de pagament parcial de l’ajut del conveni entre l’ajuntament i 
l’Aliança per a l’any 2019, per activitats culturals organitzades en el primer trimestre de 
2019. 
 
 
9 – ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL 
SUBSTITUCIÓ A LLUMINÀRIES LED A L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE CA 
L’ESTEPER (Pr. 434) 
 
Vist el decret de la Diputació de Barcelona notificat el 10.05.2019 (entrada Eacat núm. 
2019-5632), de concessió a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt d’una subvenció nominativa 
d’import 60.000 euros, prevista al Pressupost de la Diputació 2019, destinada a 
finançar les despeses derivades de la substitució de lluminàries LED a l’enllumenat 
públic al barri de Ca l’Esteper, d’acord amb la sol·licitud presentada per l’ajuntament el 
19.03.2019. 
 
Vistes les condicions d’execució i justificació establertes, amb termini d’execució de 
l’01.01.2018 al 31.12.2019 mitjançant contractació externa, i pagament posterior a la 
justificació, per a la qual hi ha dos terminis, entre l’01.10.2019 i el 30.11.2019 per a 
despeses executades fins al 30.09.2019, i entre l’01.01.2020 i el 31.03.2020 per a 
despeses realitzades entre l’01.10.2019 i el 31.12.2019. 
 
Vist que la despesa anirà a càrrec de l’aplicació 17 1650 63300 “Inversions 
enllumenat”, del pressupost municipal de despeses 2019. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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PAGAT A LIQUIDACIÓ REGULARITZACIÓ

MESOS SAGALÉS JUNTA COMP. DESPESA TP QUOTES

novembre ‐  €                   11.095,77 €     

desembre 68.530,23 €      19.944,14 €      31.039,91 €            NOVEMBRE / DESEMBRE 2018

gener 1.198,98 €         19.944,14 €     

febrer 1.198,98 €         19.944,14 €      39.888,28 €            GENER / FEBRER 2019

març 19.944,14 €      19.944,14 €     

abril 19.944,14 €      19.944,14 €      39.888,28 €            MARÇ / ABRIL 2019

110.816,47 €    110.816,47 €    110.816,47 €        

Primer.- Acceptar la subvenció nominativa atorgada a l’ajuntament per la Diputació de 
Barcelona, d’import 60.000 euros, per al finançament de les despeses derivades de la 
substitució de lluminàries LED a l’enllumenat públic al barri de Ca l’Esteper, amb les 
condicions d’execució i justificació indicades en el decret de concessió notificat en data 
10.05.2019. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
10 - LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC A LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓ PLA PARCIAL DE CAN MONTCAU (Pr. 435) 
 
Per tal de donar compliment a les propostes de mobilitat que determina l’EAMG del Pla 
Parcial urbanístic del sector discontinu Can Montcau – Can Malé, pel que fa al 
transport urbà, es va presentar una proposta inicial de servei a l’Empresa Sagalés SA, 
per tal que valorés els costos de la nova implementació d’un servei de transport públic, 
tenint present l’estructura existent al municipi a través de Transports de Lliçà d’Amunt. 
Aquesta primera proposta de servei, en tot moment ha estat susceptible de 
modificacions i ajustaments, ja que ni les pròpies empreses del parc comercial de Can 
Montcau, ens han pogut aportar informació fiables de demandes potencials, horaris de 
més afluència, fet que ha obligat a posar en marxa el servei amb els paràmetres que 
determinava l’EAMG. 
 
El servei va entrar en funcionament el dia 16 de novembre de 2018, coincidint amb 
l’obertura al públic del Parc comercial de Can Montcau, amb la denominació de línia 
A7, per als dies feiners i A71, per als caps de setmana i festius. 
 
Un cop regularitzades les liquidacions presentades per Empresa Sagalés, SA, a 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, del servei de transport urbà de les línies A7 i A71, del 
període comprès entre el 16 de novembre de 2108 i el 30 d’abril de 2019,  
 
Vista la proposta del Regidor d'Urbanisme i Transport Públic i Mobilitat 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació de regularització del servei de transport urbà de les línies 
A7 i A71, a la junta de Compensació del Pla Parcial de Can Montcau, amb els 
següents fraccionaments: 
 
-Quota I, corresponent al servei de transport urbà de les línies A7 i A71 del mesos 
de novembre i desembre 31.039,91€. 
 
-Quota II, corresponent al servei de transport urbà de les línies A7 i A71 del mesos 
de gener i febrer 39.888,28€. 
 
-Quota III, corresponent al servei de transport urbà de les línies A7 i A71 del mesos 
de març i abril 39.888,28€. 
 
Segon.- A partir del mes de maig, es passaran les quotes de liquidacions mensualment 
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RÈTOLS PALAU RAMCON HERSA

A 64,00 €              47,70 €              12,00 €             

B 64,00 €              35,78 €              12,00 €             

C 64,00 €              23,85 €              12,00 €             

COSTOS TOTALS ANUALS:

12.288,00 €   8.299,92 €     2.304,00 €    

Cost total anual de les neteges de les marquesines: 
 
S’han sol·licitat tres pressupostos per la neteja i conservació de les marquesines de 
Transports de Lliçà d’Amunt, de titularitat de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a les 
empreses Hersa, Ramcon i Rètols Palau, vistes les ofertes presentades, s’han calculat 
els costos anuals que suposaran els treballs de neteja i conservació. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essent l’oferta més avantatjosa per la seva relació qualitat/preu la que presenta 
l’empresa Hersa. 
 
Vista la proposta del Regidor de transport públic i mobilitat, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Hersa Serveis Publicitaris, SL domiciliada al C. Pintor 
Fortuny, 13, CP 08160 de Montmeló, NIF B-66.983.891, el servei de neteja i 
conservació de les marquesines de les parades de TLA, fins al maig de 2020, per 
un import de 2.304,00€, més IVA total despesa 2.787,84€, amb càrrec a la partida 11-
4400-22699 senyalització i parades. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 

 
12 – APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
DE CONSERGERIA I DE BAR DEL CASAL DE  LA GENT GRAN (Pr. 436) 
 
El passat 29 de gener de 2019 l'Ajuntament de Lliçà d’Amunt va signar un conveni 
amb l’Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt pel qual el segon es fa càrrec del 
servei de consergeria i de bar del Casal de la Gent Gran per un període d'un any, de 
forma que aquest finalitzarà el 29 de gener de 2020.  
 
Vist la sol·licitud d’ampliació d’un any del conveni per part de L’Associació 
fonamentada en la voluntat de tenir, com a mínim, l'anàlisi real del funcionament amb 
totes les condicions del servei de bar durant un any. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Salut Pública i Gent Gran, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’ampliació d’un any del termini del Conveni per la concessió del 
servei de consergeria i bar del Casal de la Gent gran a, favor de l’Associació de Gent 
Gran de Lliçà d’Amunt, de forma que al pacte setè del conveni quedarà redactat de la 
següent forma:  
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“ SETÈ: La durada d’aquest conveni serà de dos anys a partir del moment de la seva 
signatura. Com a mínim, tres mesos abans de la seva finalització, amb dues parts 
valoraran fer un nou conveni.”.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
13 – APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 
LLUMINÀRIES LED AL BARRI DE CA L’ESTEPER (Pr. 438) 

Al barri de Ca L’Esteper de Lliçà d’Amunt, es vol realitzar una reducció de la potència 
instal·lada en l’enllumenat públic, mitjançant la substitució de lluminàries amb làmpades de 
vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) a lluminàries amb làmpades de LED 

L’objectiu principal és l’estalvi energètic i econòmic de les instal·lacions. 

Vista la proposta de la regidora d’obres, habitatge, infraestructures i equipaments. 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Aprovar la memòria valorada “Substitució a lluminàries LED al barri de Ca l'Esteper 
de Lliçà d’Amunt” per un import de 108.466,82  €  (IVA inclòs) 

ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats. 

 
13 - CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES LED AL BARRI DE CA 
L’ESTEPER (Pr. 438) 
 
S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars de la contractació del 
subministrament i instal·lació de lluminàries amb tecnologia LED, al barri de Ca 
l’Esteper de Lliçà d’Amunt, per procediment obert i avaluació amb més d’un criteri 
d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i 
concordants de la LCSP. 
 
Vista la proposta de la Regidora d’obres, infraestructures, equipaments i habitatge 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació del subministrament i instal·lació de 
lluminàries amb tecnologia LED al barri de Ca l’Esteper de Lliçà d’Amunt, així com el 
Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte pel per 
procediment obert i avaluació amb més d’un criteri d’adjudicació. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el present contracte.  
 
Tercer.- Anunciar la licitació pública en el perfil del contractant. 
 
 
14 – CONTRACTACIÓ COORDINADOR SEGURETAT I SALUT PEL SOTERRAMENT 
DE LINIA DE MITJA TENSIÓ A PALAUDÀRIES (Pr. 439) 
 
En data 15 de juny de 2019 està previst l’inici de les obres relatives al soterrament 
d’una línia de mitja tensió a la zona del Casal de la Gent Gran de Palaudàries de Lliçà 
d’Amunt. 
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És necessari un Coordinador de Seguretat i Salut per les obres esmentades. S’ha 
demanat pressupost a l’arquitecte tècnic Sr. Josep Lluís Sala Sanguino, que l’ha 
presentat per un import de 484,00 €, IVA inclòs. 
 
Per iniciar les obres esmentades cal tenir designat el coordinador de Seguretat i Salut 
amb antelació per realitzar totes les seves tasques prèvies. 
 
Vista al proposta del Regidor d’esports, mobilitat i companyies de serveis, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Nomenar al senyor Josep Lluís Sala Sanguino, coordinador de seguretat i 
salut de les obres relatives al soterrament d’una línia de mitja tensió a la zona del 
Casal de la Gent Gran de Palaudàries. 
 
Segon.- Aprovar el pressupost per l’execució d’aquestes tasques, per un total de 
484,00 €, IVA inclòs. 
 
 
15 - PROPOSTA DE GESTIÓ D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS DELEGATS A 
L’ORGANISME DE GESTIÒ TRIBUTÀRIA (Pr. 440) 
 
Segons el conveni signat amb el Sr. Josep Mas Martí, propietari de la finca de Can 
Mas de Palaudàries per on transcorre el camí de vianants de Can Rovira a 
Palaudàries, l’Ajuntament es farà càrrec de pagar l’Impost de Béns Immobles 
d’aquestes finques, que actualment estan en període de pagament voluntari.  
 
La Junta de Govern Local, en virtut de l’acord de reserva de facultats adoptat en data 
29 d'octubre de 2009, amb base al qual aquest Ajuntament es 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, 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de governació i protecció civil, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Sol·licitar a l’ORGT que consideri la present com a carta de pagament i 
procedeixi a descomptar l’import dels següents rebuts de l’Impost de Béns Immobles 
de Urbana: 
 

Càrrec Valor Nom Obj. Tributari Import 
1760498 4601 ---------------- -------------------------- 102,86 € 
1760498 4602 ---------------- -------------------------- 341,84 € 
1760498 4603 ---------------- -------------------------- 173,47 € 
1760513 209 ---------------- -------------------------- 638,34 € 
1760514 138 ---------------- -------------------------- 2.050,62 € 
1760514 139 ---------------- -------------------------- 237,23 € 
1760514 140 ---------------- -------------------------- 86,53 € 
1760514 141 ---------------- -------------------------- 97,23 € 
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    3.728,12 € 

 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
16 - BAIXA PARCIAL TAXA SERVEI ESCOLA BRESSOL (Pr. 441) 
 
La Regidoria d’Educació sol·licita la baixa parcial del rebut amb càrrec-valor 1760523-
83 de la Taxa del servei de l’Escola Bressol nova Espurna, a nom del Sr. H. B.F. 
 
En data 29 de març de 2019 la Sra. M.C. R. va comunicar la baixa del seu fill A.B. C. 
de l’Escola Bressol Nova Espurna, per tant correspon donar de baixa la mensualitat 
del mes d’abril (190€), els 27,20€ restants si que s’han de pagar ja que corresponen al 
menjador del mes de març  
 
Vista al proposta de l’Alcaldia. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa parcial del rebut amb càrrec-valor 1760523-83 de la Taxa del 
servei de l’Escola Bressol nova Espurna corresponen a la mensualitat del mes d’abril a 
nom de H. B. F. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, a l’Organisme de Gestió Tributària i a 
la intervenció Municipal. 
 
 
17 – CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA PER A PROJECTES, ACTIVITATS I/O SERVEIS D’UTILITAT 
PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL (Pr. 423) 
 
Vist que en el BOPB de 12 d’abril de 2019, es van publicar les convocatòries de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’any 2019, per a projectes, 
activitats i/o serveis d’utilitat pública i interès social, d’acord amb les bases generals 
reguladores i les respectives bases específiques. 
 
Vistos els informes tècnics de valoració emesos per les següents regidories, d’acord 
amb els criteris de valoració de cada convocatòria, respecte les sol·licituds 
presentades per les entitats que s’hi han acollit:  
 
1.- Cultura 
2.- Joventut 
3.- Educació 
4.- Acció social 
5.- Gent gran 
6.- Esports 
7.- Cooperació 
8.- Barris 
9.- Centres cívics 
 
Vist que les regidories compten amb partida del pressupost de despeses 2019, per 
atendre el pagament dels ajuts que s’hi aprovin. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
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Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar, dins la convocatòria de la regidoria de Cultura, d’ajuts a activitats 
veïnals per festes de barri (2019/1-CULT/1), a càrrec de la partida 01 3380 48000 del 
pressupost municipal de despeses 2019, l’atorgament dels ajuts següents: 
 

 Entitat CIF Subvenció, 
en € 

Pagament 
50%

1 AV Can Farell G59466060 1.059,66 529,83

2 Ass. Barri de La Sagrera G66772930 500,00 250,00
3 AV Barri de l’Aliança G67026989 500,00 250,00
4 AV Can Rovira Vell i Sud G66762378 1.209,67 604,83
5 AV Can Salgot G61214649 1.100,00 550,00
6 AV Can Rovira Nou G59737700 1.006,59 503,29
7 AV Palaudalba G59776989 1.006,25 503,12
8 AV Can Xicota G62539697 1.100,00 550,00
9 AV Ca l’Esteper G61046959 1.118,97 559,48

10 Associació Aplec de Sant Baldiri G66352279 500,00 250,00
Total: 9.101,14 4.550,55

 
SEGON: Aprovar, dins la convocatòria de la regidoria de Cultura, d’ajuts a entitats 
culturals que promoguin activitats d’interès cultural dutes a terme al propi municipi 
(2019/1-CULT/2), a càrrec de la partida 01 3380 48000 del pressupost municipal de 
despeses 2019, l’atorgament dels ajuts següents: 
 
 Entitat CIF Subvenció 

en € 
Pagament 

50%
1 Coral l’Aliança G08957946 2.681,56 1.340,78
2 Grup Folklòric Gitanes G63904957 2.750,00 1.375,00
3 Banda de la Vall del Tenes G65993362 2.600,00 1.300,00
4 Ass. Barri de La Sagrera 

(Activitat: Castanyada) 
G66772930 1.200,00 600,00

5 Ass. Barri de La Sagrera:  
(Activitat: Nits d’Estiu) 

G66772930 2.681,56 1.340,78

6 Colla de Gegants G61376521 2.681,56 1.340,78
7 Ass. Gent Gran de Lliçà d’Amunt G63533293 402,23 201,11
8 AV Barri de l’Aliança G67026989 1.608,94 804,47
9 L’Avaiam G67325910 402,23 201,11
 Total:  17.008,08 8.504,04

 
Desestimar la sol·licitud de l’entitat Unió Excursionista de Catalunya Vall del Tenes 
(CIF G58199845), d’acord amb l’informe tècnic de la regidoria de Cultura de 
09.05.2019, per haver entrat al registre fora de termini, en data 7 de maig de 2019. 
 
TERCER: Aprovar, dins la convocatòria de la regidoria de Cultura, d’ajuts per a la 
participació a la festa de Carnestoltes en la categoria de comparsa o carrossa (2019/1-
CULT/3), a càrrec de la partida 01 3380 48000 del pressupost municipal de despeses 
2019, l’atorgament del següent ajut: 
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 Entitat CIF Subvenció, en €

1 Ass. de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt G63533293 250,00
 
QUART: Declarar deserta la convocatòria de la regidoria de Cultura, destinada a ajuts 
per a l’elaboració de carrosses que participin en la gran cavalcada de Reis (2019/1-
CULT/4), per no haver rebut cap sol·licitud per a aquesta línia. 
 
CINQUÈ: Aprovar, dins la convocatòria de la regidoria de Cultura, de subvencions per 
a entitats culturals per als desplaçaments en activitats que promoguin i difonguin el 
nom de Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit local (2019/1-CULT/5), a càrrec de la partida 01 
3380 48000 del pressupost municipal de despeses 2019, l’atorgament dels ajuts 
següents: 
 

 Entitat CIF Subvenció, 
en € 

Pagament 
50%

1 Grup Folklòric Gitanes G63904957 1.405,00 702,50
2 Colla de Gegants de Lliçà d’Amunt G61376521 794,43 397,21
Total: 2.199,43 1.099,71

 
SISÈ: Aprovar, dins la convocatòria de la regidoria de Joventut (2019/1-JOV), a càrrec 
de la partida 02 3300 48000 del pressupost municipal de despeses 2019, l’atorgament 
dels ajuts següents: 
 

 Entitat CIF Subvenció, en € Pagament 50%

1 Grup Esplai Lliçà d’Amunt G61166021 1.900,00 950,00
2 Associació Juvenil Tricric G67170019 600,00 300,00
Total: 2.500,00 1.250,00

 
SETÈ: Aprovar, dins la convocatòria de la regidoria d’Educació (2019/1-EDU), a càrrec 
de la partida 03 3230 48000 del pressupost municipal de despeses 2019, l’atorgament 
dels ajuts següents: 
 

 Entitat CIF Subvenció, en 
€ 

Pagament 
50%

1 AMPA CEIP Rosa Oriol i Anguera G63766406 1337,40  668,70 

2 AMPA Els Picots G08883530 1426,56  713,28 

3 AMPA EB Palaudàries G65695694 1159,08  579,54 

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

5 AMPA Miquel Martí i Pol G62366224 1248,24  624,12 

6 Associació Cresta de Gall G67434241 847,02 423,51
Total: 6.999,06 3499,53

 
VUITÈ: Aprovar, dins la convocatòria de la regidoria d’Acció social (2019/1-AS), a 
càrrec de la partida 04 2310 48000, del pressupost municipal de despeses 2019, 
l’atorgament dels següents ajuts: 
 

 Entitat CIF Subvenció, en €

1 Associació Amunt Dones G65193765 450,00
2 Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt G63533293 100,00
Total: 550,00
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NOVÈ: Aprovar, dins la convocatòria de la regidoria de Gent gran (2019/1-GEN), a 
càrrec de la partida 06 3370 48000, del pressupost municipal de despeses 2019, 
l’atorgament dels ajuts següents: 
 

 Entitat NIF Subvenció, en €

1 Ass. de Jubilats i Pensionistes de Palaudàries G65895377 750,00
2 Ass. de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt G63533293 1.000,00
Total: 1.750,00

 
DESÈ: Aprovar, dins la convocatòria de la regidoria d’Esports, d’ajuts per a 
esdeveniments i actes esportius puntuals (2019/1-ESP), a càrrec de la partida 07 3410 
48000 del pressupost municipal de despeses 2019, la concessió dels ajuts següents, 
corresponents a la suma dels imports destinats als actes organitzats per cada entitat, 
que es pagaran de forma conjunta sempre que l’ajut per acte no superi la quantitat de 
1.500 euros, import màxim segons les bases específiques de la convocatòria, cas en 
què es considerarà un ajut individual:  
 

 
Entitat Acte/esdeveniment 

Subvenció, en 

€ 
Pagament 

50%

1 
Club Tennis Ca 
l’Artigues 
G58186958 

Torneig de la tapa 150,00 75,00

Dia de la mare 100,00 50,00

Lliga empreses 150,00 75,00

Torneig solidari 200,00 100,00

Torneig primavera 100,00 50,00

Torneig d'estiu 100,00 50,00

Total: 800,00 400,00

2 
Club Futbol Sala Lliçà 
d'Amunt 
G61665311 

Memorial Paco Casanova i presentació 300,00 150,00

Torneig final de temporada 500,00 250,00

25è aniversari club 500,00 250,00

Total: 1.300,00 650,00

3 
Club Patí Lliçà 
d'Amunt 
G60237765 

Campionat de Catalunya de pista 500,00 250,00

Trofeu Lliçà d'Amunt 600,00 300,00

Total: 1.100,00 550,00

4 L’Avaiam G67325910 
Torneig futbol fang 400,00 200,00

Total: 400,00 200,00

5 
Club Tennis Serra 
Esport 
G58189754 

Trobada escoles 100,00 50,00

Torneig d'estiu 100,00 50,00

Torneig del nen 100,00 50,00

Torneig presentació 100,00 50,00

Total: 400,00 200,00

6 Amunt Club Ciclista 
G64676869 

3 Hores de resistència 1.000,00 500,00

Open territorial i kids cup 1.500,00 750,00

Total: 2.500,00 1.250,00

 TOTAL:  6.500,00  3.250,00

 
Desestimar les següents sol·licituds, d’acord amb l’informe tècnic de la regidoria 
d’Esports de 17 de maig de 2019:  
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- Sol·licitud de l’AAVV de Can Rovira Nou (CIF G59737700), amb registre d’entrada 
2019-4937 i data 25.04.2019, on hi mancava documentació, havent-hi presentat la 
seva renúncia el 15.05.2019, amb registre d’entrada 2019/6002. 
 
- Sol·licitud de l’Unió Excursionista de Catalunya Vall del Tenes (CIF G58199845), 
amb registre d’entrada 2019-5413 amb data 07.05.2019, per registrar la sol·licitud fora 
del termini establert a les bases de la convocatòria. 
 
- Sol·licitud de BMX Vallès Club (CIF G65912115), amb registre d’entrada 2019-5978 
amb data 15.05.2019, per registrar la sol·licitud fora del termini establert a les bases de 
la convocatòria. 
 
ONTZÈ: Aprovar, dins la convocatòria de la regidoria d’Esports, d’ajuts per a 
esportistes locals d’alt nivell que a conseqüència de la seva pràctica esportiva 
promoguin i difonguin el nom de Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit local (2019/2-ESP), a 
càrrec de la partida 07 3410 48000 del pressupost municipal de despeses 2019, 
l’atorgament del següent ajut: 
 

Esportista NIF Subvenció, en € Pagament 50%

Sara Gay Moreno 47970259X 600,00 300,00
 
DOTZÈ: Declarar deserta la convocatòria de la regidoria de Cooperació (2019/1-COO), 
per no haver-hi rebut cap sol·licitud dins el termini establert. 
 
TRETZÈ: Aprovar, dins la convocatòria de la regidoria de Barris (2019/1-BARR), a 
càrrec de la partida 23 3370 48000, del pressupost municipal de despeses 2019, 
l’atorgament dels ajuts següents: 
 

 Entitat NIF Subvenció, en €

1 Ass. Veïns Ca l’Estapé G61046959 200,00
2 Ass. Veïns Can Xicota G62539697 500,00
3 Ass. Veïns Can Farell G59466060 494,00
Total: 734,00

 
Desestimar la sol·licitud presentada per l’AV Can Rovira Nou (CIF G59737700), on hi 
mancava documentació, havent-hi presentat la seva renúncia el 15.05.2019, amb 
registre d’entrada 2019/6003. 
 
CATORZÈ: Declarar deserta la convocatòria de la regidoria de Centres cívics, (2019/1-
CC), per no haver-hi rebut cap sol·licitud dins el termini establert. 
 
QUINZÈ: Efectuar en les convocatòries de Cultura, línies 1, 2 i 5, Joventut, Educació i 
Esports, línies 1 i 2, un primer pagament del 50% de l’ajut pels imports indicats en els 
apartats anteriors, i el pagament del 50% restant es farà un cop s’aprovi la justificació. 
I realitzar, en les convocatòries de Cultura, línia 3, Acció social, Gent Gran i Barris, un 
sol pagament del total de l’ajut un cop aprovada la corresponent justificació. 
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18 – ADQUISICIÓ DE TRES IMPRESSORES MULTI FUNCIÓ PER A DIFERENTS 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS (Pr. 442) 
 
Antecedents 
 

1. En data 3 de desembre de 2012, l’Ajuntament, mitjançant acord de Junta de 
Govern Local, va aprovar l’adhesió al sistema de contractació centralitzada del 
CCDL per les diverses categories d’adquisicions previstes en l’article 205 del 
text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 

 
2. En data 20 de juliol de 2018, el Consorci de Desenvolupament Local de 

Catalunya (CCDL) va adjudicar l’Acord marc del subministrament d’equips 
d’impressió i de multifunció, en les modalitats de compra i arrendament, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, entre d’altres, a les empreses 
Reprogir & Control Group UTE i UTE Ricoh. 

 
3. En data 20 de març de 2019, l’empresa Reprogir & Control Group UTE va 

formalitzar el contracte com a adjudicatari de l’Acord marc que té com a objecte 
el subministrament d’equips d’impressió i multifunció, en les modalitats de 
compra i arrendament, a les entitats locals de Catalunya, amb l’empresa 
adjudicatària abans esmentada en el corresponent procediment de licitació 
2017.02. 

 
Fets 
 

1. La impressora multifunció (MF) NRG MPC2000, ubicada al CENTRE CÍVIC DE 
PALAUDÀRIES, ha presentat darrerament repetides avaries ocasionades pel 
desgast, el qual també provoca que la qualitat de les còpies/impressions que fa 
sigui notablement deficient. Aquest equip té una antiguitat de més de 8 anys i no 
hi ha cap contracte de manteniment. El preu/còpia actual és superior als que ofereix 
l’ACM. 

2. La impressora MF A3 Ricoh Aficio MP C4501, ubicada a la planta baixa de 
l’Ajuntament, té una antiguitat de més de 10 anys i ha quedat obsoleta en quant 
a prestacions i funcionalitats per al nombre d’usuaris i la xarxa de l’Ajuntament. 

 
3. L’àrea de Medi Ambient sol·licita una impressora MF blanc/negre format A4 per 

a la NAU DE RESIDUS per donar servei a les noves necessitats que requereix 
el nou procediment per a les ordres de treball i comandes de material. Aquest 
nou procediment és resultat de la implementació de TC-MAN, per a la gestió 
del inventari i manteniment. 
 

4. Una impressora multifuncional color és bàsica per al bon funcionament i 
autosuficiència de les dependències. Es considera un servei fonamental, per 
tant, adquirir-ne per complir amb totes les necessitats i oferir un bon servei. 
 

5. El parc informàtic d’impressores MF de l’Ajuntament està format per equips 
RICOH, que va ser l’empresa adjudicada a ‘anterior l’Acord marc, fet que 
facilita la gestió i l’administració dels equips. 
 

6. L’Acord marc actual a adjudicat a un proveïdor que treballava amb equips HP. 
 

7. La empresa SIMERSA, distribuïdor de Ricoh, ofereix a l’oferta uns preus 
competitius que inclou en el preu de compra la millora de serveis i el preu/còpia 
color. 
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Fonaments de dret 
 

1. L’ article 198.3 del TRLCSP aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre, estableix que si l’acord marc conclou amb un únic empresari, els 
contractes basats en aquest acord s’han d’adjudicar de conformitat amb el que 
disposa el mateix acord marc. 

 
2. Clàusules trenta-vuitena, per als lots de compra, i quaranta-tresena, per als lots 

d’arrendament amb o sense opció de compra, del Plec de clàusules 
administratives particulars que regula el contracte de subministrament d’equips 
d’impressió i de multifunció [...] a les entitats locals de Catalunya, entre d’altres, 
amb les empreses Reprogir & Control Group UTE i UTE Ricoh, on 
s’estableixen les condicions i requisits en que les entitats locals destinatàries 
de l’Acord marc poden realitzar encàrrecs de provisió amb subjecció a les 
clàusules administratives particulars de l’Acord marc, les condicions 
específiques dels encàrrecs i les instruccions que per la seva interpretació doni 
al contractista l’Administració. 

 
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar, l’adquisició a l'empresa SIMERSA la compra de les tres impressores MF 
següents: 
 

 AJUNTAMENT: 
 CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES: 
 NAU RESIDUS: 

 
ÚLTIM: Notificar el present acord a SIMERSA. 
 
 
19 – ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES PEL MANTENIMENT DE LES FRANGES 
DE PROTECCIÓ CONTRA ELS INCEDIS FORESTALS 2019 
 
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació del Procediment per a 
l’adjudicació del contracte del servei de manteniment de les franges de protecció 
contra incendis forestals 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. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes 
legalment, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte del servei de manteniment de les franges de protecció 
contra incendis forestals de Lliçà d’Amunt a les empreses següents: 
 

- Lot 1.- TREBALLS FORESTALS PRESEGUÉ SL per un import de 0,062 €/m2 
- Lot 2.- SERVIFOREST SL per un import de 0,05 €/m2 
- Lot 3.- PAISATGISME MELSIO SLU per un import de 0,067670 €/m2 
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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. 
 
 
20 – AFERS SOBREVINGUTS 
 
No se n’han presentat. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 17,40 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 
 


