ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
15 D’ABRIL DE 2019

Lliçà d’Amunt, 15 d’abril de 2019.
A les 17,00 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, Jordi
Juárez Heredia, Yolande Rose Georgette Rabault, Manel Busquets Mateu i Antonio
Polo Lama. 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 L’ACTA ANTERIOR
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local,
que fou el dia 1 d’abril de 2019.

2 - DESPESES
2.1.- Aprovació de factures
S’acorda aprovar la següent relació de factures:
-

-

-

-

-

Núm. 034.1/2019; Reformas Galícia 2010, SL; d’import 22.179,99€, en
concepte de treballs realitzats al Pavelló municipal.
Núm. 99/19; Asfalts de l’Anoia SL; d’import 12.244,97€, en concepte de
reasfaltat del carrer Ramon Llull.
Núm. 2019/A/19000111; Casa Paraire SL; 3.133,90€.
Núm. 01/2018-0197; PW Advisory & Capital Services SL; d’import 3.993,00€;
Consultoria i assistència per al diagnòstic tècnic, econòmic, jurídic i de gestió
del servei d’abastament d’aigua de Lliçà d’Amunt .
Núm. A 190025; Obres i Paviments Llovet SL; d’import 22.491,00€, pels
treballs d’obra civil corresponents a la renovació de canonades d’aigua dins el
Ple d’inversió a la xarxa d’aigua 2018, lot 6A, obra civil d’impulsió a Can Rovira.
Núm. A 190034; Obres i Paviments Llovet ; d’import 27.235,84€; treballs d’obra
civil corresponents a la renovació de canonades d’aigua dins el Pla d’inversió a
la xarxa d’aigua 2018, lot 3A; impulsió avda. Països Catalans.
Núm. 190053; CPM Construcciones, Pintura i Mantenimiento SAU; d’import
48.397,81€; certificació treballs d’urbanització exterior del Casal de la Gent
Gran de Palaudàries.
Núm. 19/019; Transports i Serveis Pou Padrós SL; obres al pavelló d’esports;
d’import 5.016,66€.

2.1.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement
d’Obligació:
-

Casli SA; extendedor Meyermodel elite 4 B&S; d’import 7.741,52€; amb càrrec
a la partida 12/1350/21400.
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-

-

-

-

Comercial Gasuir SL; AOC 59100460; d’import 9.324,95€; amb càrrec a la
partida 18/1621/22103.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades de
RMO, febrer 2019; d’import 17.111,43€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades de
RMO, febrer 2019; d’import 3.075,96€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades de
RMO directe Mataró, febrer 2019; d’import 14.641,75€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria
orgànica a planta, febrer 2019, impropis 4,51%; d’import 4.708,94€; amb càrrec
a la partida 18/1622/22700.
Carlin Catalunya S.R.L.; material divers papereria; d’import 3.781,88€; amb
càrrec a la partida 16/9200/22000.

2.3.- Reconeixement d’Obligació
S’acorda aprovar la següent relació de documents de Reconeixement d’Obligació:
-

-

-

Club Esportiu Lliçà d’Amunt; primer pagament de 2019 (75%) del conveni amb
el Club esportiu Lliçà d’Amunt; d’import 17.625,00€; amb càrrec a la partida
07/3410/48001.
Club Futbol Sala Vall del Tenes; primer pagament de 2019 del conveni amb el
Club Futbol Sala Lliçà d’Amunt; d’import 3.000.00€; amb càrrec a la partida
07/3410/48001.
Amunt Club Ciclista; primer pagament de 2019 (75%) del conveni amb Amunt
Club Ciclista; d’import 3.750,00€; amb càrrec a la partida 07/3410/48001.

3 – APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL GRUP D’ESPLAI
2019
S’acorda aprovar el contingut del Conveni de col·laboració per a l’any 2019, entre
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i el Grup d’Esplai de Lliçà d’Amunt, que estableix els
compromisos d’ambdues entitats per al desenvolupament del Projecte d’Educació en
el Lleure adreçat als infants del nostre poble.

4 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
4.1.- 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. 291; MG; un ajut de 102€ per a transport públic.
Pr. 292; ETE; un ajut de 210€ en concepte d’alimentació i higiene, dividits en
tres lliuraments mensuals.
Pr. 293; DSJ; un ajut de 90€ per a alimentació, un ajut de 60€ per a higiene, i
un ajut de 127€ per a pagament de tres factures de subministrament elèctric.
Pr. 294; GCMM; un ajut de 210€ en concepte d’alimentació i higiene, dividits en
tres lliuraments mensuals.
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-

-

-

Pr. 295; GCMM, un ajut de 42€ per la compra de bombones de butà.
Pr. 296; ARI; un ajut de 209€ per la compra de bombones de butà.
Pr. 297; RMM; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, repartits en tres
lliuraments mensuals, i un ajut de 139€ per la compra de bombones de butà.
Pr. 298; MNJ; un ajut de 139€ per la compra de bombones de butà.
Pr. 299; PAO; un ajut de 139€ per la compra de bombones de butà.
Pr. 300; LFV; un ajut de 139€ per la compra de bombones de butà.
Pr. 301; LFV; un ajut de 210€ en concepte d’alimentació i higiene, dividits en
tres lliuraments mensuals.
Pr. 302; EGM; un ajut de 139€ per la compra de bombones de butà.
Pr. 305; AEC; un ajut de 102€ per a transport públic.
Pr. 306; ACB i MAM; prestació del servei de menjar solidari a domicili.
Pr. 307; MNSP; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, repartits en tres
lliuraments mensuals.
Pr. 308; JGM; un ajut de 180€ per a pagar el 80% de curs de formació.
Pr. 312; FMR; un ajut de 50€ per a medicació.
Pr. 313; JSB; un ajut de 145,7€ pe rla compra de bombones de butà.
Pr. 314; CPR; un ajut de 90€ per a alimentació.
Pr. 315; SMV; un ajut de 90€ per a alimentació i higiene, repartits en tres
lliuraments mensuals.
Pr. 316; AMCR; un ajut de 45,85€ per a transport públic.
Pr. 320; FM; un ajut de 320,58€ per sufragar el 70% del deute de
subministrament elèctric.
Pr. 321; ACB; prestació del servei de treballadora familiar.
Pr. 324; AEC; un ajut de 20,10€ per a transport públic.
Pr. 327; MOG; un ajuts de 70€ en concepte de medicació.
Pr. 328; CCM; un ajut de 400€ en concepte de lloguer (80% mensualitat).
Pr. 329; MAG; un ajut de 188,40€ per a transport públic.
Pr. 330; CMR; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
Pr. 331: AMMG; un ajut de 399,90€ per a menjador escolar 2n. Trimestre de
dos alumnes.
Pr. 332; JF; per pagar el 50% de l’activitat de patinatge d’un trimestre.
Pr. 334; POR; un ajut de 180€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
Pr. 338; MCA; un ajut de 272€ en concepte de beca per material i sortides
escolars de dos alumnes.
Pr. 310; RBL; Denegar-li un ajut per a aliments frescos per no tenir la puntuació
suficient per la concessió de l’ajut, i atorgar-li una jut de 139€ per la compra de
bombones de butà.
Pr. 333; JMPM; Denegar-li un ajut per a transport perquè ja no viu al municipi.
P. 336; FMG; Denegar-li un ajut per alimentació, per no arribar a la puntuació
suficient i per incompliment dels acords en matèria d’inserció laboral.

4.2.- BONIFICACIÓ I/O FRACCIONAMENT PEL PAGAMENT
MUNICIPALS

D’IMPOSTOS

4.2.1.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica del senyor MSN, en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i de
fraccionament del pagament d’impostos municipals. (Pr. 303)
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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 l’atorgament d’un ajut social a MSN, corresponent al 30% de l’impost
de vehicles de tracció mecànica de l’any 2018 que suposa l’import de 26€.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant 70%
de l’impost indicat al punt primer en terminis de 10€ mensuals, en virtut de l’article 42.1
de l’ordenança general de gestió inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals.

4.2.2.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica de la senyora RMDP, en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i
de fraccionament del pagament d’impostos municipals. (Pr. 304)
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 RMDP corresponent al 30% de la
quantitat total del deute en concepte d’una fracció de recollida d’escombraries i Impost
de Bens Immobles de l’any 2018, que suma la quantitat de 182€ més interessos i
costes.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent a la quantitat
restant dels impostos indicats al punt primer, en terminis de 15€ mensuals, en virtut de
l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic municipals.

4.2.3.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica de la senyora MJG, en el qual proposa mesures d’atorgament de fraccionament
del pagament d’impostos municipals. (Pr. 322)
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
4

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 per fer front a una primera part del deute contret per
la senyora MJG, en concepte de plus-vàlua, per un total de 907,01 € més interessos i
costes, en dos pagaments de 300€, el primer a efectuar el dia 1 de juliol de 2019 i
l’altre l’1 de desembre de 2019; en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de
gestió inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
Segon.- Revisar aquest acord en el termini d’un any.

5 – DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT PER A L’ARRENDAMENT DE LES
INSTAL·LACIONS I ELS BÉNS DEL BAR DE PAVELLÓ D’ESPORTS
Una vegada conclòs el període de presentació de proposicions per participar en el
Procediment per a l’adjudicació de l’arrendament de les instal·lacions i els bens del Bar
del Pavelló d’Esports de Lliçà d’Amunt (expt. 28/19), ha resultat que no se n’ha
presentat cap, tal i com s’acredita en el certificat emès per la Secretària de
l’Ajuntament.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Declarar desert el Procediment per a l’adjudicació de l’arrendament de les
instal·lacions i els bens del Bar del Pavelló d’Esports de Lliçà d’Amunt, pel fet que no
s’ha presentat cap proposició durant el període establert.

6 – ENCÀRREC DE LES OBRES DE DEMOLICIÓ DEL DIPÒSIT EN ALÇADA AL
CARRER CREU DE BADUELL (Pr. 309)
Al Carrer Creu de Baduell, 87 hi ha dos dipòsits d’aigua afectats al servei municipal
d’abastament d’aigua potable. Un d’ells és un dipòsit en alçada sobre quatre pilars ubicat a
sobre del dipòsit general, a peu pla. El dipòsit en alçada es troba fora de servei i actualment
no s’utilitza pel servei d’abastament.
Telefonica ha comunicat a l’Ajuntament que l’emplaçament on es troben els dipòsits és
adequat per posar una antena de telefonia mòbil, en compliment del pacte GECODIT, i que
l’estructura de pilars i plataforma de suport on s’ubica el dipòsit en alçada es pot aprofitar
per ubicar-hi damunt la torre de suport, sempre i quan es demoleixi el dipòsit pròpiament
dit.
L’opció d’emplaçar la torre sobre l’estructura en alçada existent és preferible perquè
minimitza l’ocupació d’espai a la parcel·la i la qualificació urbanística de l’emplaçament és
l’adequada.
L’empresa Demoliciones y Construcciones Marcos S.L. ha presentat un pressupost per
executar la demolició del dipòsit en alçada per un import de 11.900,00 € (sense IVA).
Al pressupost municipal 2019 existeix la partida 17 1610 61910 Inversions Xarxa d’Aigua
amb capacitat d’assumir aquesta despesa.
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Vista la proposta del Regidor de Companyies de Serveis,

La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Encarregar a l’empresa Demoliciones y Construcciones Marcos S.L. la demolició
del dipòsit en alçada ubicat a Carrer Creu de Baduell 87, segons pressupost presentat.
Segon.- Carregar aquesta despesa a la partida 17 1610 61910
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.

7 – SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE LA SALA DE FITNESS DEL CIMNÀS DEL
PAVELLÓ MUNICIPAL (Pr. 311)
S’acorda ratificar el Decret d’Alcaldia número 366, que és del següent contingut:
“ Lliçà d’Amunt, 11 d'abril de 2019.
Degut a la utilització de pes lliure a la sala de fitness el paviment actual es troba molt
deteriorat i en mal estat de conservació.
Vist que es fa evident la necessitat de substituir el paviment per un específic per
l’activitat esportiva que s’hi desenvolupa.
Valorant l’espai d’actuació afectat, l’oferta de l’empresa i la partida d’inversions en
reposició ( 07 3420 63200 ) de la que disposa l’Ajuntament, s’ha decidit substituir el
paviment de tota la zona de fitness, incloent així també la zona de treball cardiovascular.
Aproximadament seran un total de 120 m2 i afegirem també al servei sol·licitat, la
instal·lació del mateix paviment amb tota la feina de moure, col·locar i fixar la maquinària
de fitness.
S’han estudiat tres propostes de diferents proveïdors especialitzats:
COLOBER PAVIMENTOS LIGEROS
Preu m2 : 42,00 € + iva
Descripció: Paviment de cautxú reciclat de 8 mm d’espessor massa porós i amb massa
junta entre les rajoles que poden perjudicar al manteniment i neteja del paviment.
ANTONIO MIGUEL CHARLES ABADÍA – PAVIGYM
Preu m2 : 41,86 € + iva
Descripció: Paviment de cautxú verge de 7 mm d’espessor adient i resistent per la
nostre necessitat. Instal·lat en gimnasos propers al nostre municipi els quals hem pogut
visitar i valorar les opinions dels gestors.
CAUCHO INDUSTRIAL CODECA
Preu m2 : 30,00 € + iva
Descripció: Paviment de cautxú reciclat amb les mateixes deficiències que el paviment
de COLOBER per à a més, amb menys de la meitat de gruix que la resta. Aquest és de
1.5 mm d’espessor.
És pel que he resolt:
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Primer.- Aprovar l’oferta de l’empresa ANTONIO MIGUEL CHARLES ABADÍA amb NIF
18028922G per un preu de 9.788,07 € iva inclòs on inclou el paviment i la instal·lació del
mateix material.
Segon.- Informar a l’empresa l’adjudicació del canvi de paviment.
Tercer.- Imputar el cost de renovació del paviment a la partida d’inversions en reposició (
07 3420 63200 ) i amb reserva de crèdit: 2019/315.
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local. “

8 – APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL PER LA
PARTICIPACIÓ EN LA FIRA GUIA’T (Pr. 317)
Des de l’any 2004, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt treballa amb xarxa amb el Consell
Comarcal del Vallès Oriental i diferents entitats i administracions del Vallès Oriental
per tal de compartir, intercanviar, potenciar i millorar els diferents aspectes que faciliten
la transició de les persones joves entre la formació i la inserció laboral i social.
La Xarxa TET (Transició Escola-Treball) va néixer d’aquest treball transversal i
segueix vetllant per tal que els dispositius locals d’inserció i/o altres fórmules millorin la
informació a la gent jove i a les seves famílies a partir de diferents línies de treball que
es troben a la Fira Guia’t: recursos formatius de la comarca, suport a l’elaboració
individual del projecte personal i professional, orientació sobre la formació més adient,
recerca de feina per a promoure una primer inserció amb la major qualitat possible...
Enguany, arran del servei posat en marxa per part d’aquest Ajuntament en relació als
objectius de transició escola treball per a gent jove, el PFI de cuina, la participació a la
Fira Guia’t 2019, ha constat, també, de la presència d’un expositor del PFI de cuina.
Vista la proposta del Regidor d’Educació i Acció Social,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès
Oriental i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per a la participació a la FIRA GUIA’T com a
Expositor.
Segon.- Autoritzar l’alcalde a signar el conveni esmentat.

9 – AFERS DEL MERCAT SETMANAL
9.1.- CANVI DE TITULAR I CANVI D’ASSIGNACIÓ DE PARADA DEL MERCAT
SETMANAL. (Pr. 318)
El titular de la parada núm. 51 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt,
senyor E. G. T., ha sol·licitat, per instància rebuda amb registre d'entrada número
3210, el canvi de titular i canvi de parada.
Vist que el Reglament del mercat permet el canvi de titular i canvi de parada, prèvia
sol·licitud i autorització de l’Ajuntament, sempre que el titular estigui al corrent de les
obligacions tributàries.
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Vist que fa mes de dos anys que esta demanant un canvi de parada i que fa vint anys
que esta en el mercat i està al corrent de pagament.
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 titular de la parada 51 del mercat setmanal dels
diumenges a Lliçà d'Amunt, que passarà de la senyora T. T. T.al seu fill E. G. T.
Segon.- Aprovar, al mateix temps, el canvi d’assignació de parada que ha sol·licitat,
passant a ser el titular de la parada número 42.
Tercer.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat a partir de la corresponent al 3r.
Trimestre de 2019, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat.

9.2.- CANVI DE SUPLENT DE LA PARADA NÚMERO 87 MERCAT SETMANAL (Pr.
319)
El titular de la parada número 87 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt,
senyor J. M. P. C., ha sol·licitat, per instància amb registre d'entrada número 3376, el
canvi de suplent.
Vist que el reglament del mercat permet el canvi de suplent, 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 suplent de l’explotació de la parada 87 del Mercat
Setmanal de Lliçà d’Amunt, nomenant la senyora E. A. F.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

10 – NOMENAMENT DE DUES AUXILIARS DE NETEJA SAD
Vista la proposta formulada pel tribunal qualificador del concurs de mèrits lliure per la
provisió de dues places d’auxiliar de neteja SAD i constitució de la borsa de treball (grup
AP) en el personal laboral interí.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Nomenar a les senyores R. M. T. i D. C. P. com a auxiliars de neteja SAD (grup
AP) en el personal laboral interí de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
Segon.- Comunicar a les interessades el seu nomenament.
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Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

11 – ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES DE LA RUTA SALUDABLE DEL PLA
Per acord de la Junta de Govern del dia 17 de desembre de 2018 es va adjudicar el
contracte de les obres del Projecte de restauració de la ruta saludable del Pla a
l’empresa MOIX SERVEIS I OBRES SL.
Notificada l’adjudicació se’l va requerir per tal de formalitzar el contracte en el termini
de quinze dies hàbils des de la recepció de la notificació que va ser el dia 31 de
desembre de 2018.
En data 15 de gener de 2019 es va trametre per correu electrònic arxiu del contracte
per tal de procedir a la seva signatura electrònica.
En data 24 de gener de 2019 es va tornar a trametre document amb el contracte atès
que s’havia d’esmenar un error mecanogràfic en contracte.
Des del dia 24 de gener fins a dia d’avui no s’ha procedit a la formalització del
contracte, havent transcorregut amb escreix el termini de 15 dies hàbils.
De conformitat a l’article 153.4 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, quan
per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dins el
termini de l’exigirà el 3 % del pressupost base de licitació que es farà efectiu contra la
garantia definitiva dipositada; i el contracte s’adjudicarà al següent licitador prèvia
presentació de la documentació establerta a l’article 150.2.
Vist que en data 8 d’abril de 2019 es va notificar al següent licitador, l’empresa
INFRAESTRUCTURES COSER SL, que se’l proposava com a adjudicatari i se’l
requeria per tal que aportés la documentació establerta a l’article 150.2 de la LCSP.
Vist que en data 12 d’abril l’empresa INFRAESTRUCTURES COSER SL va aportar la
documentació requerida i va dipositar la fiança definitiva.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Exigir a l’empresa MOIX SERVEIS I OBRES SL el 3 % del pressupost base
de licitació que es farà efectiu contra la garantia definitiva dipositada, en compliment
del que estableix l’article 153.4 de la LCSP.
Segon.- Adjudicar el contracte per l’execució de les obres del Projecte de restauració
de la ruta saludable del Pla a l’empresa INFRAESTRUCTURES COSER SL per
l’import de 133.684’65 euros IVA exclòs.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, cintant-lo per a concórrer a la signatura
del contracte dins el termini de quinze dies hàbils des de la recepció d’aquesta
notificació.
Quart.- Comunicar aquest acord als interessats.

12 – ADJUDICACIÓ DE L’ARRENDAMENT D’UN TERRENY MUNICIPAL PER A LA
INSTAL·LACIÓ D'UNA CASETA DE VENTA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS (Pr. 335)
9

Examinat l’expedient incoat per a la utilització temporal d’un terreny municipal per a la
instal·lació d’una caseta de venda de productes pirotècnics.
Atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 18 de març de 2019, de concedir
aquesta autorització mitjançant subhasta pública.
Atès que durant el termini establert per a la presentació de proposicions, se n’ha
presentat una, la de Marc Rodriguez Mas, en nom de PIROFESTIVAL.
Vista la proposta de l’ Alcalde i Regidor de Governació i Protecció Civil,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Atorgar a Marc Rodriguez Mas, en nom de PIROFESTIVAL el dret d’ús, pel
període que es dirà, del terreny municipal situat a l’encreuament de l’Av. Països
Catalans amb la carretera de Lliçà d’Amunt a Granollers, a la zona d’aparcament de la
piscina municipal, per a la instal·lació d’una caseta de venda de productes pirotècnics,
i pel preu proposat de 1.200 euros.
Segon.- El període d’utilització serà del 14 al 23 de juny de 2019.
Tercer.- Aniran a càrrec de l’arrendatari l’abonament del subministrament d’aigua i llum
que consumeixin, la instal·lació i posterior desmuntatge de la caseta, així com
l’obtenció de la preceptiva autorització.

13 – CONVOCAR CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA, PER LA
PROVISIÓ D’UNA PLAÇA D’OFICIAL DE SEGONA PER A LA BRIGADA D’OBRES (Pr.
323)
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs oposició, d’una
plaça d’oficial 2ª en règim laboral indefinit fix mitjançant promoció interna, adscrita a la
brigada d’obres de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt.
Atès que en exercici de les competències atribuïdes per la Llei 8/87, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb la Llei 7/85, de 2 d’abril, és
possible efectuar la convocatòria de les proves simultàniament, amb la subjecció a
l’aprovació de les bases que regeixen la convocatòria.
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir 1 plaça d’Oficial
2ª en règim laboral indefinit, mitjançant promoció interna, adscrita a la Brigada d’Obres
de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt.
Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies naturals, mitjançant
anuncis al e-tauler de la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, al
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
considerant-se definitivament aprovades en el cas que no es produïssin reclamacions.
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Tercer.- Convocar per a la provisió d’una plaça d’oficial 2ª adscrita a la Brigada
d’Obres de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament l’anunci de la
convocatòria. ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats.

14 – APROVACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT TERRENY DIPÒSITS CREU
DE BADUELL (Pr. 325)
L’Ajuntament és propietari de les instal·lacions del carrer Creu de Baduell, número 87 de
Lliçà d’Amunt.
Atès que aquestes instal·lacions serien les adequades per poder posar una infraestructura
per equips de comunicacions que donarien solució als greus problemes de cobertura de
telefonia mòbil.
Vist l’interès de l’empresa TELXIUS TORRES ESPAÑA SLU.
D'acord amb tot l'exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Cedir l’ús gratuïtament a favor de l’empresa TELXIUS TORRES ESPAÑA SLU
dels espais de titularitat municipal situats al carrer Creu de Baduell, número 87, per tal
d’instal·lar infraestructures i elements accessoris necessaris pel funcionament d’equips de
comunicació de tercers.
Segon.- Aquesta cessió tindrà una durada de vint anys essent prorrogable per
prorrogues de cinc anys excepte denúncia expressa de qualsevol de les parts.
Tercer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’empresa
TELXIUS TORRES ESPAÑA SLU
Quart.- Autoritzar al senyor Alcalde per la signatura del conveni en nom i representació de
l’Ajuntament.
Cinquè.- Ratificar aquest acord en el proper Ple que es celebri

15 – MODIFICACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2019
Vist que l’article 70 del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el TRLEBEP,
disposa que les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que no es
puguin cobrir amb els efectius de personal existents seran objecte d’oferta pública d’ocupació.
Vist l’acord del Ple de data 31 de gener de 2019 per qual s’aprova el pressupost d’aquest
Ajuntament per l’any 2019 així com la plantilla, la qual es va publicar en el Butlletí del Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya el 18 de febrer de 2019.
Vist el que disposen els articles 59 i 60 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, en relació
a l’oferta pública d’ocupació.
Vist que en data 18 de març de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar la Oferta Pública
d’Ocupació de l’any 2019.
Per tot això, en virtut de la competència atorgada l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i
per l’article 53.1 h) del Text Refós de la Llei municipal i Règim Local de Catalunya.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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PRIMER: Afegir a l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació per l’any 2019 els següents
termes:
ANNEX II.- PERSONAL LABORAL
MODALITAT D’ACCÉS PER PROMOCIÓ INTERNA
1. Denominació: Oficial 2a
Grup: C2
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: promoció interna
SEGON.- Publicar íntegrament el present acord al DOGC i al BOP, i comunicar-ho a la Direcció
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

16 – ADJUDICACIÓ OBRES DE VESTUARIS SOTA GRADES DEL PAVELLÓ
MUNICIPAL
Vist l’informe, emès en data 15 d’abril de 2019, pel Coordinador de Serveis Territorials,
de necessitat i conformitat de contractar les Obres de reforma dels vestuaris sotagrada
del Pavelló municipal,
De conformitat amb el què disposen els articles 63.3. a) i 118 de la Llei 9/2017 de
contractes del Sector Públic, quan als contractes menors.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Reformas Galicia 2010 SL, amb NIF B62215900, el
contracte menor per a l’execució de les obres de Reforma dels vestuaris sotagrada del
Pavelló municipal, per un import de 21.658,67€ més 4.548,32€ corresponents a l’Iva.
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.

17 - APROVACIÓ LICITACIÓ DEL MANTENIMENT DE LES FRANGES DE
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS (Pr. 339)
Atesa la normativa sectorial en matèria de prevenció d’incendis forestals
Atès que Lliçà d’Amunt està declarat com a municipi d’alt risc d’incendi forestal
Atès que a Lliçà d’Amunt hi ha 15 franges de protecció contra incendis forestals i que des
del 2013 es mantenen cada dos anys, manteniment que consisteix en el desbrossament de
la vegetació herbàcia, l’esporga de branques seques i la tala d’arbres morts.
Vista la proposta de la Regidora de Medi Ambient,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives i el Plec de Condicions Tècniques per
a contractar els treballs de manteniment de les franges de protecció contra incendis
forestals.
Segon.- Convocar el procediment obert i amb més d’un criteri d’adjudicació per a
l’adjudicació dels treballs de manteniment de les franges de protecció contra incendis
forestals, d’acord amb que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la
LCSP.

18 - APROVACIÓ LLICÈNCIES D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Els interessats relacionats a continuació han sol·licitat la llicència administrativa per a
la tinença d’animals potencialment perillosos.

1
2
3
4
5
6

Nom i Cognoms

Adreça

Gos

----------------------

--------------------------

----------------------

--------------------------

-------------------------------------------

---------------------------------------------------

----------------------

--------------------------

----------------------

--------------------------

----------------------

--------------------------

----------------------

--------------------------

Pit Bull terrier
American Staffordshire Bull
terrier
Rotweiller (2)
Pit Bull terrier (1)
Dog de Burdeus
American Staffordshire Bull
terrier
Pit Bull Terrier x American
Staffordshire Bull terrier
Yorkshire
Terrier
(
Agressió)
American
Staffordshire
Blue

7

8

a)

1

La interessada a continuació, ha sol·licitat la modificació de la llicència per canvi de domicili.

Nom i Cognoms

Adreça

Gos

----------------------

--------------------------

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.
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:

1
2
3
4

Nom i Cognoms
---------------------------------------------------------------------------------------------

Nº Expedient
217
292
338
366

Nº Llicència
41/2019
42/2019
43/2019
44/2019
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5
6
7
8
9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

394
407
384
408
239

45/2019
46/2019
47/2019
48/2019
24/2018

Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

19.- NOMENAMENT D’UN TÈCNIC INFORMÀTIC EN EL PERSONAL LABORAL
INTERÍ PER COCURS OPOSICIÓ
Vista la proposta formulada pel tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a la
provisió d’una plaça de tècnic informàtic adscrit al Departament de noves tecnologies de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt dins el personal laboral interí.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Nomenar al senyor P. M. M. com a tècnic informàtic adscrit al departament de
noves tecnologies, dins el personal laboral interí de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
Segon.- Comunicar a l’interessat el seu nomenament.
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

20 – AFERS URGENTS
20.1.- APROVACIÓ DE CONVENIS D’EXPROPIACIÓ DE TERRENYS PER
L’AMPLIACIÓ DE LA CALÇADA DEL CAMÍ DE CA L’ARTIGUES A CAN FARELL
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt té la necessitat d’ampliar la calçada del Camí de Ca
l’Artigues per poder construir un pas de vianants que uneixi els barris de Ca l’Artigues i Can
Farell.
Com a conseqüència de l’esmentada ampliació, s’ha d’expropiar una franja de terreny d’un
metre d’ample paral·lel al camí, que afecta a diferents propietats.
Aital efecte, s’han redactat els corresponents Convenis d’expropiació de terrenys
individualitzats a formalitzar amb cadascun dels propietaris afectats
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar els Convenis d’expropiació de terrenys necessaris per a poder efectuar les
obres d’Ampliació de la calçada del Camí de Ca l’Artigues per poder construir un pas de
vianants que uneixi els barris de Ca l’Artigues i Can Farell, que s’indiquen a continuació:
-

Finca 1, polígon 26, parcel·la 29 Can Cabot, J.T. F. i C.G. – M. M., Import
expropiació: 1.681,26 €.

-

Finca 2, polígon 26, parcel·la 18 Can Cabot, M. À. T. B., R. M. T. B., M. D. T. B. i J.
T. B., Import expropiació: 1.142,40 €.
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-

Finca 3, polígon 26, parcel·la 19 Can cabot, A. G. S. Import expropiació: 726,84 €.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 17,30 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
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