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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA      
3 DE DESEMBRE DE 2018 
 
 
Lliçà d’Amunt, 3 de desembre de 2018.  
 
A les 17,40 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, Manel 
Busquets Mateu, Yolande Rose Georgette Rabault, Antonio Polo Lama i Jordi Juárez 
Heredia Són assistits per la Secretària accidental de la Corporació, senyora Gemma 
Navarro i Medialdea. 
 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la sessió efectuada per la Junta de Govern Local el dia 26 
de novembre de 2018. 
 
 
2 - DESPESES 
 
No se n’han presentat. 
 
 
3 – CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE RADARS PEDAGÒGICS 
 
S’ha endegat el procediment per a la contractació del subministrament de tres radars 
pedagògics per a poder fer front a diverses actuacions previstes al Pla Local de 
Seguretat Viària, destinades a incidir en la sinistralitat en punt i trams de concentració 
d’accidents. 
 
L’import màxim de la despesa per al subministrament  és de 10.500€ IVA inclòs. 
Aquest preu ha d’incloure el transport del material, que es farà efectiva amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 12133063300 del vigent pressupost de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de governació i protecció civil 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació del subministrament de tres radars 
pedagògics per a la Policia local de Lliçà d’Amunt, així com el Plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir el contracte pel procediment de tramitació 
obert simplificat abreujat. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el present contracte.  
 
Tercer.- Anunciar la licitació pública en el perfil del contractant. 
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4 – SERVEIS SOCIALS 
 
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: 
 

- P. 316. SPA; un ajut de 183€ per transport a centre ensenyament. 
- P. 317. SPA; un ajut de 130€ per a alimentació i higiene, targeta moneder. 
- P. 318. DMM; un ajut de 2.565€ per a plaça de lactants a l’escola bressol pel 

període de novembre 2018 a juliol de 2019. 
- P. 319. MPG, un ajut de 62,59€ per a despeses de subministrament d’aigua. 
- P. 320. BAL; un ajut de 90€ per escolarització Escola d’Adults. 
- P. 321. BAL; un ajut de 480€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 

mensuals. 
- P. 322. CD; un ajut de 300€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 

mensuals. 
- P. 323. BAL; un ajut de 320€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 

mensuals. 
- P. 324. MNVG; un ajut de 300€  per a alimentació, repartits en tres lliuraments 

mensuals. 
- P. 325. GCMM; una jut de 90€ per escolarització Escola d’Adults. 
- P. 327. MOG; un ajut de 22,02€ en concepte de subministrament d’aigua i un 

ajut de 86,42€ en concepte de subministrament elèctric. 
- P. 329. LNC; un ajut de 584,78€ en concepte de subministrament d’aigua. 
- P. 330. JDA i MCOB; en règim de copagament de 7,21€ mensuals. 
- P. 331. MPG; un ajut de 235,11€, en concepte de medicació. 
- P. 335. MML; un ajut de 153,3 € per la compra de bombones de butà. 
- P. 336. MLPH; un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres 

mensualitats. 
- P. 337. MRE; un ajut de 150€ per a alimentació repartits en tres lliuraments 

mensuals. 
  
 
5 – ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LLIÇA D'AMUNT A L’OBSERVATORI DE 
LES DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
L’observatori de les Dones en els mitjans de comunicació té com a objectiu promoure 
l’actitud crítica i la reflexió envers els mitjans de comunicació des de la perspectiva de les 
dones i per una no-discriminació. L’objectiu final és treballar per la transformació social i 
fomentar els valors essencials de la nostra societat siguin interpretats des de la perspectiva 
de les dones. 
 
Aquest projecte neix per iniciativa d’uns ajuntaments i es constitueix aquesta associació de 
la qual en són membres diferents ajuntaments de Catalunya i està oberta a tots els 
ajuntaments que vulguin adherir-se al projecte de l’Observatori. 
 
L’institut Hipàtia del nostre municipi ha demanat activitats i exposicions a l’Observatori, i és 
per això que ens han ofert adherir-nos per tal d’accedir a aquestes materials,  així com 
també per el punt de dona i actes. Ens han informat al respecte dels estatuts, on també 
adjunten els preus anuals per ser membres, en el nostre cas son 1.000€ anuals,  a càrrec 
de la partida pressupostària d’acció social.  
 
Vista la proposta del Regidor d'Educació i Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt a l’Observatori de les dones en 
els mitjans de comunicació. 
 
Segon.- Autoritzar el pagament del preu anual de quota de 1000€, amb càrrec a la 
partida pressupostària d’acció social. 
 
 
6 – CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN PUNT DE VIDEOVIGILANCIA 
 
S’ha endegat el procediment per a la contractació del subministrament d’un punt de 
videovigilància amb anàlisi intel·ligent de vídeo, per a ús de la Policia Local.. 
 
En l’actualitat ja es disposa de d’aparells de vigilància en dos punts del municipi, i la 
inclusió d’un nou punt permet ampliar la xarxa de videovigilància, cosa que augmenta 
la prevenció i la capacitat de reacció. 
 
L’import màxim de la despesa per al subministrament  és de 14.000€ IVA inclòs, que 
es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12132062300 del vigent 
pressupost de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de governació i protecció civil 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació del subministrament d’un punt de 
videovigilància per a la Policia local de Lliçà d’Amunt, així com el Plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir el contracte pel procediment de tramitació 
obert simplificat abreujat. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el present contracte.  
 
Tercer.- Anunciar la licitació pública en el perfil del contractant. 
 
 
7 – APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ENTITAT LLIÇÀ 
PERUANITOS 
 
L’entitat Lliçà Peruanitos és una ONG amb seu social a Lliçà d’Amunt que porta 10 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. 
 
Vista la proposta del Regidor de Centres Cívics, Cooperació, Atenció al Ciutadà i Ocupació 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Lliçà Peruanitos, per la realització 
de projectes de cooperació a l’assentament humà de Cerro Candela que esta situat al 
Perú. 
 
Segon.- Aprovar l’aportació econòmica de 2.100 € al projecte del Comedor Catalunya  a 
l’assentament humà de Cerro Candela. 
 
 
8 – AFERS SOBREVINGUTS 
 
8.1.- CANVI D’ASSIGNACIÓ DE PARADA DEL MERCAT SETMANAL 
 
La titular de la parada núm. 53 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, 
senyora L. E. B., ha sol·licitat, per instància amb registre d'entrada número 8802, el 
canvi d’assignació de la parada de la 53 per anar a la parada 75. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet el canvi de la parada, 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 per la senyora L. E.B., passant a ser la 
nova titular de la parada número 75 del mercat setmanal de Lliçà d’Amunt, de 7 metres 
d’amplada. 
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat a partir de la corresponent al primer 
trimestre del 2019, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
8.2.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D'AMUNT I 
L'ENTITAT ASOCIACIÓN UNA MIRADA 
 
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 
Dret a la vida de famílies vulnerables que està gestionant l’entitat a la ciutat de Trípoli, 
al Líban. 
 
Es presenta proposta de conveni per regular aquesta aportació, a la qual s’adjunta el 
projecte Dret a la vida de famílies vulnerables. 
 
Vista la proposta del  Regidor de Centres Cívics, Cooperació, Atenció al Ciutadà i 
Ocupació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Asociación una Mirada, per la 
realització de projectes de cooperació arreu del món per ajudar a infants que es troben 
en situació d’emergència. 
 
Segon.- Aprovar una aportació econòmica, d’import 2.100€, per al projecte Dret a la 
vida de famílies vulnerables, que està gestionant l’entitat a la ciutat de Trípoli, al Líban. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 18,16 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 
 
 
 


