ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
18 DE JULIOL DE 2019

Lliçà d’Amunt, 18 de juliol de 2019.
A les 8,30 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,
Lourdes Estéfano Orozco, David Morales Campos, Fran Sánchez Castilla i Albert
Iglesias Boza. 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 9 de juliol de 2019.

2 – DESPESES
2.1.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació:
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement
d’Obligació, (Relació núm.: O/2019/25):
-

-

-

-

Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria
orgànica a planta, abril 19, impropis 4,51%; d’import 6.145,77 €; amb càrrec a
la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides
RMO, abril 19; d’import 3.875,34 €; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides
RMO directe Mataró, abril 19; d’import 16.316,57 €; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Jardineria Pedrerol SCP; treballs manteniment i conservació d’una part de
jardins i parcs públics; d’import 5.141,99 €; amb càrrec a la partida
13/171021000.
Draulic Fren SL; Caliper intercambio Knoor; d’import 3.165,74 €; amb càrrec a
la partida 18/1621/22103.
Comercial Gasuir SL; núm. document F100214; d’import 9.827,50€; amb
càrrec a la partida 18/1621/22103.
Sistema y Metodos Reprográficos S.L.; impressores i maquinari reprogràfic;
d’import 5.263,50€; amb càrrec a la partida 15/9200/62600.
Teresa Esteban Casttelví; servei assessorament jurídic, maig i juny 2019;
d’import 3.079,67 €; amb càrrec a la partida 16/9200/22504.
Sorea SA; obra hidràulica lots 6B i 6C del PIA 2018 carrer Can Rovira; d’import
19.290,84€; amb càrrec a la partida 17/1610/61910.
Sorea SA; obra hidràulica lot 1 del PIA 2018 impulsió Can Xicota; d’import
39.369,41€; amb càrrec a la partida 17/1610/61910.
Gestió de Públics Integral SL; llicència bravo manager allotjament i domini
llicamunt.cat; d’import 9.559€; amb càrrec a la partida 15/9200/62600.
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-

-

Obres i Paviments Llovet SL; Treballs obra civil renovació canonades dins el
Pla d’Inversió d’Aigua;
d’import 27.591,58€ amb càrrec a la partida
17/1610/61910.
Endesa Energia SA; energia variable, afores Can Malé; d’import 4.240,25 €; ab
càrrec a la partida 15/1650/22100.
Pau Ferrer Rios; servei de recollida i custòdia; d’import 5.650,70€; amb càrrec
a la partida 13/1722/22699.
Jardineria Pedrerol SCP; treballs manteniment i conservació de parcs i jardins;
d’import 5.141,99 €; amb càrrec a la partida 13/1710/21000.
Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt; Servei jardineria, segon
trimestre 2019; d’import 23.909,64 €; amb càrrec a la partida 13/1710/21000.

2.2.- Devolució ingrés indegut per taxa de recuperació d’animals
El dia 7 de juny de 2019 es va fer la recollida al carrer pau Casals, d’un gos propietat
de la senyora MBA, per part de la Protectora d’Animals de Granollers, amb número de
microxip 941000023499014.
La propietària va anar l’endemà a recuperar l’animal a la Policia local, on li van cobrar
la taxa de recuperació i col·locació del microxip.
L’agent que la va atendre, va calcular malament l’import a pagar per la propietària i es
van cobrar 94 euros, 20 dels quals corresponien a la col·locació del microxip.
Vist l’informe del tècnic de medi ambient i salut,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar el retorn de 20€ a la senyora MBA, per ingressos indeguts per taxa de
col·locació de microxip.

3.- AFERS DE 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:
-

Pr. 550, RGP; un ajut de 105€ per a transport públic, T-jove
Pr. 551, IDI; un ajut de 150€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments
mensuals, i un ajut de 50€ per a medicació.
Pr. 552, ESM; un ajut de 360€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments
mensuals, i un ajut de 96,68€ per a llibres.
Pr. 554; MTL; prestació del servei d’acompanyament a hospital de dia,
mitjançant el servei Apropa’m.
Pr. 560; EMVR; un ajut de 240€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments
mensuals.
Pr. 561; MPP; un ajut de 95€ per a participació en el Casal d’Estiu municipal
de dos infants.
Pr. 567; PC; un ajut de 240 € per a alimentació, repartits en tres lliuraments
mensuals.
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-

Pr. 566, S’acorda rebutjar la proposta d’ajut a MG; de 300 € per a alimentació,
i de 102 € per a transport públic, pel fet que l’usuari no està empadronat al
municipi i ocupa un habitatge de forma irregular.

4.- APROVACIÓ DE BESTRETA EXTRAORDINÀRIA PER AL CASAL JOVE 2019
(Pr. 553)
A proposta de la Regidoria de Joventut s’acorda aprovar una bestreta extraordinària,
d’import 350€, per a fer front a despeses del dia a dia del funcionament del Casal
Jove 2019.

5.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ SEGONA DE L’OBRA DE RESTAURACIÓ
DE LA RUTA SALUDABLE DEL PLA. (Pr. 555)
L’empresa Infraestructures Coser SL, adjudicatària de les obres de Restauració de la Ruta
Saludable del Pla, ha presentat la certificació número 2, corresponent als treballs realitzats
durant el mes de juny de 2019.
Vist el conforme del Tècnic director de l’obra.
Vista la proposta de la Regidora de territori i obres públiques
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar la certificació número 2 de les obres de Restauració de la Ruta Saludable
del Pla, presentada per l’empresa Infraestructures Coser SL, d’import 120.170,00.

6.- DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS
D’ESPORTS (Pr. 556)

INDEGUTS

PER

QUOTES

DEL

CASAL

Un cop tramitats els cobraments del Casal d’Esports, s’han rebut diferents sol·licituds
de retorn de serveis no prestats,
Vista la proposta del Regidor d’Esports,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar la devolució de les quantitats i als titulars que s‘esmenten a continuació,
en concepte de quotes del Casal d’Esports, als qual finalment no hi ha pogut assistir
per causes justificades:
Titular rebut

núm. registre

motiu devolució

VANS
NRS
SLL
SLL
SLL
SLL
GTL

7940/2019
7711/2019
8375/2019
8375/2019
8375/2019
8375/2019
8341/2019

laboral
salut
impossibilitat sobrevinguda
impossibilitat sobrevinguda
impossibilitat sobrevinguda
impossibilitat sobrevinguda
salut
Import total devolucions :

import devolució
42,00 €
54,50 €
38,15 €
63.10 €
38,15 €
63,10 €
84,00 €
383.00 €
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7.- DEVOLUCIÓ DE QUOTES DE SERVEI DE BUS IMSERSO A USUARIS QUE NO
HI HAN POGUT ASSISTIR (Pr. 557)
L’Ajuntament, des del Casal de la Gent Gran, tramita els viatges del IMSERSO. A
l’hora, gestiona i coordina els desplaçaments amb autocar, tant a l’anada com a la
tornada, de les persones que participen en el viatge i que prèviament han pagat.
Algunes persones, dies abans del viatge no poden assistir-hi per causes justificades i
amb l’antelació adequada. En aquests casos se’ls hi retorna els diners que en el seu
dia van avançar per contractar el servei.
El càrrec per retorn dels autocars d’IMSERSO s’han d’imputar a la R/C: 2019/523 de
la partida 06 3330 22609
El total de despeses a retornar és de 225 euros
Vista la proposta de la Regidora de gent gran,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar el retorn a les persones relacionades de les quantitats que s’especifiquen
en concepte de devolució de quotes d’inscripció a viatges IMSERSO al qual finalment no
han pogut participar per raons justificades:
FLIS: 50 euros
GSA: 50 euros
JAGL: 50 euros
RVB: 50 euros
BVG: 25 euros

8.- AFERS DEL MERCAT SETMANAL
8.1.- BAIXA DEL TITULAR DE LA PARADA 46 DEL MERCAT SETMANAL (Pr. 558)
El titular de la parada núm. 46 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt,
ha sol·licitat, per instància amb registre d’entrada número 7131, la baixa per jubilació.
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 promoció econòmica,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la baixa com a titular de la parada 46 del Mercat Setmanal de Lliçà
d’Amunt del senyor J. B. F., ja que està al corrent de les seves obligacions tributàries.
Segon.- Notificar aquest acord a als interessats.
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8.2.- ALTA DE TITULAR DE LA PARADA NÚM. 66 MERCAT SETMANAL (Pr. 562)
La parada número 66 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, de 6
metres lineals restava vacant.
Analitzades totes les sol·licituds, i a fi de mantenir l’equilibri i heterogeneïtat de venda
de productes en el mercat de Lliçà d’Amunt, el perfil més semblant és del senyor J. M.
V. S. que proposa la venda de Ous, mel, oli i pasta artesanal.
El nou titular ha presentat la documentació requerida, i un cop vista es considera
conforme per realitzar la venda ambulant.
Vista la proposta del regidor de promoció econòmica.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Atorgar llicència per a l’explotació de la parada 66 del mercat setmanal, amb
una allargada de 6 metres lineals, al senyor J. M. V. S., destinada a la venda de ous,
mel, oli i pasta artesanal.
Segon.- 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.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

8.3.- ALTA DE TITULAR DE LA PARADA NÚM. 73 MERCAT SETMANAL (Pr. 563)
La parada número 73 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, de 9
metres lineals restava vacant.
Analitzades totes les sol·licituds, i a fi de mantenir l’equilibri i heterogeneïtat de venda
de productes en el mercat de Lliçà d’Amunt, el perfil més semblant és del senyor J. I.
M., que proposa la venda de calçat.
El nou titular ha presentat la documentació requerida, i un cop vista es considera
conforme per realitzar la venda ambulant.
Vista la proposta del regidor de promoció econòmica.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Atorgar llicència per a l’explotació de la parada 73 del mercat setmanal, amb
una allargada de 9 metres lineals, al senyor J. I. M., destinada a la venda de calçat.
Segon.- 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.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

8.4.- BAIXA PARADA NÚM. 82 DEL MERCAT SETMANAL (Pr. 564)
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El titular de la parada núm. 82 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt,
ha sol·licitat, per instància amb registre d’entrada número 8704, la baixa per malaltia .
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 promoció econòmica.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la baixa com a titular de la parada 82 del mercat setmanal de Lliçà
d’Amunt, del senyor J. J. S. M., ja que està al corrent de les seves obligacions
tributàries.
Segon.- Donar de baixa i retornar el rebut del mercat ref. Valor 01760572 066 a nom
de J. J. S.M.
Tercer.- Notificar aquest acord a als interessats.

8.5.- ALTA DE LA PARADA NÚM. 82 DEL MERCAT SETMANAL (Pr. 565)
La parada número 82 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, de 7
metres lineals, restava vacant.
Analitzades totes les sol·licituds, i a fi de mantenir l’equilibri i heterogeneïtat de venda
de productes en el mercat de Lliçà d’Amunt, el perfil més semblant és de la senyora P.
B. T., que proposa la venda de roba interior i articles de merceria
La nova titular ha presentat la documentació requerida, i un cop vista es considera
conforme per realitzar la venda ambulant.
Vista la proposta del regidor de promoció econòmica.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Atorgar llicència per a l’explotació de la parada 82 del mercat setmanal, amb
una allargada de 7 metres lineals, a la senyora P. B. T., destinada a la venda de troba
interior i articles de merceria
Segon.- 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.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.

9.- PAGAMENT DE LA SEGONA BESTRETA DEL CONVENI DE 2019 AMB
L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL (Pr. 559)
El pressupost 2019 disposa d’una partida d’ajut a l’Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de Lliçà d’Amunt per un import de 38.000 euros (partida 12-1350-48001)
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt fa una labor anual de
prevenció en matèria de riscos.
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Les despeses del funcionament de l’Associació es paguen mitjançant una subvenció que
l’Ajuntament paga a l’entitat, en virtut d’un conveni signat entre ambdues parts.
El pagament es produeix de manera fraccionada en forma de bestretes, en funció de
l’acreditació de la despesa realitzada.
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar el pagament d’una segona bestreta a l’Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de Lliçà d’Amunt per import de 10.000 €. a imputar a la partida del pressupost
municipal 12-1350-48001

10.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA ACORD DE LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL REFERENT A LES OBRES DE LA RUTA SALUDABLE DEL
PLA
La Junta de Govern Local en sessió de data 15 d’abril de 2019, i davant la manca de
formalització del contracte adjudicat a Moix Serveis i Obres SL, va acordar exigir
l’empresa Moix Serveis i Obres SL el 3% del pressupost base de licitació que es farà
efectiu contra la garantia dipositada, en compliment del que disposa l’article 153.4
LCSP, adjudicar el contracte per l’execució de les obres del Projecte de restauració de
la ruta saludable a l’empresa Infraestructures Coser SL i notificar aquest acord a
l’adjudicatària, citant-la per concórrer a la signatura del contracte dins en termini de
quinze dies hàbils a comptar des de el dia següent a la recepció d’aquesta notificació.
En data 12 de juny de 2019 ha tingut entrada en el Registre de l’Ajuntament un escrit
presentat pel senyor Josep Moix Vilanova, actuant en nom i representació de Moix
Serveis i Obres SL, interposant recurs de reposició contra l’acord de la Junta de
Govern Local de data 15 d’abril de 2019. En aquest recurs s’afirma que el contracte va
ser signat pel senyor Josep Moix en data 24 de gener de 2019 i que va ser enviat a
l’Ajuntament per correu electrònic per tal que es procedís a la signatura per part de
l’Ajuntament. Aquesta afirmació no queda acreditada en la documentació que s’adjunta
a aquest recurs, ja que no s’aporta el correu electrònic en el qual es remet el contracte
signat pel senyor Moix.
Com s’afirma en els antecedents del recurs, la Junta de Govern Local en sessió de
data 17 de setembre de 2018 va acordar adjudicar el contracte per l’execució de les
obres del Projecte de restauració de la ruta saludable a l’empresa Moix Serveis i Obres
SL i va citar l’adjudicatària per tal que en el termini de quinze dies hàbils a comptar
des de la recepció de la notificació d’aquest acord concorres a la signatura del
contracte. La notificació d’aquests acords es va produir el dia 15 de gener de 2018,
segons consta a l’expedient.
En data 15 de gener de 2018 l’Ajuntament va remetre per correu electrònic a Moix
Serveis i Obres SL un exemplar del contracte per a la seva signatura i, en detectar-se
una errada, en data 24 de gener de 2019 es va remetre un altre exemplar del contracte
per correu electrònic.
En contra de les afirmacions de la recurrent, no consta a l’Ajuntament que el contracte
fos retornat signat a l’Ajuntament per part del legal representat de Moix ni que el
contracte fos firmat per l’Alcalde i la Secretaria de la Corporació. Tampoc hi ha
constància de la presentació d’aquests documents en el Registre de l’Ajuntament.
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Vist l’informe jurídic que assenyala que les al·legacions formulades per la recurrent no
poden ser estimades ja que Moix Serveis i Obres SL no acredita que es formalitzés el
contracte i la càrrega de la prova correspon a la persona que al·lega els fets, i que a
l’Ajuntament no va arribar el contracte signat pel senyor Moix, tal com es desprèn de la
documentació que consta a l’expedient.
Atès que l’obligació de concorre a la signatura del contracte corresponia a Moix
Serveis i Obres SL que en qualsevol moment, dins aquest termini de 15 dies, podia
personar-se en les dependències municipals o sol·licitar la tramesa del contracte per a
la seva formalització. Però no hi ha constància de cap gestió en aquet sentit i la manca
de formalització del contracte s’ha de considerar que és imputable a la recurrent.
D’acord amb l’article 153.4 de la LCSP quan per causes imputables a l’adjudicatari no
es formalitzi el contracte en el termini de quinze dies hàbil, s’exigirà l’import del 3% del
pressupost base de licitació, Iva exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu,
en primer lloc, contra la garantia definitiva.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Moix Serveis i Obres SL
contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 d’abril de 2019 que va acordar
exigir l’empresa Moix Serveis i Obres SL el 3% del pressupost base de licitació que es
farà efectiu contra la garantia dipositada, en compliment del que disposa l’article 153.4
LCSP i adjudicar el contracte per l’execució de les obres del Projecte de restauració
de la ruta saludable a l’empresa Infraestructures Coser SL.
Segon.- Notificar aquest acord a Moix Serveis i Obres SL.

11.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA
D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL PER CONCURS OPOSICIÓ LLIURE (Pr. 592)
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs-oposició, torn lliure, d’una
plaça d’agent de la policia local, adscrita a la Policia Local 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.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria mitjançant concurs-oposició, torn lliure,
d’una plaça d’agent de la policia local, adscrita a la policia local 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.
Tercer.- Convocar la plaça d’agent de policia local a través de concurs-oposició, torn lliure,
adscrita a la policia local de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament l’anunci de
la convocatòria.
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12.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PECES
D’UNIFORMITAT D’ESTIU PER LA POLICIA LOCAL. (expt. 55/19)
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació del Procediment per a
l’adjudicació del contracte pel Subministrament de peces d’uniformitat d’estiu per la
Policia Local, i havent-se estimat com a correcta i degudament motivada.
Atès que s’ha acreditat per part de l’empresa proposada el compliment dels
requeriment dins del termini establert.
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:
Primer.- Adjudicar el contracte pel Subministrament de peces d’uniformitat d’estiu per
la Policia Local, (Exp. 55/19) a l’empresa INSIGNA UNIFORMES SL, per l’import de
17.186’00 euros, més l’IVA.
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, citant-lo per a concórrer a la signatura
del contracte dins el termini de quinze hàbils des de la recepció d’aquesta notificació.

13.- 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:
PRIMER: Modificar a l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació per l’any 2019 els
següents termes:
ANNEX I.- PERSONAL FUNCIONARI
MODALITAT D’ACCÉS LLIURE A L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
1. Denominació: Agent policia local
Grup: C2
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: concurs – oposició
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MODALITAT D’ACCÉS MOBILITAT HORITZONTAL A L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ
ESPECIAL
1. Denominació: Agent policia local
Grup: C2
Nombre de vacants: 0
Sistema selectiu: mobilitat horitzontal
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.

14.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL GRUP 24 HORES PER AL
DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA “24 HORES INTERNACIONALS DE
RESISTÈNCIA EN CICLOMOTORS DE LA VALL DEL TENES” (Pr. 568)
L'Ajuntament de Lliçà d’Amunt considera patrimoni esportiu de la Vila la cursa que es
celebra anualment, anomenada “24 Hores Internacionals de Resistència en
Ciclomotors de la Vall del Tenes” i està interessat en la promoció i projecció d'activitats
esportives que puguin ajudar a un impuls mediàtic del nostre municipi.
Així doncs, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt està interessat en la col·laboració del
desenvolupament de la cursa 24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotors
de la Vall del Tenes que es celebra cada primer cap de setmana de setembre al nostre
municipi.
El Grup 24 Hores, organitzador de l’esdeveniment, està interessat en rebre l’ajut per
part de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt que faciliti la realització de la cursa.
Vista la proposta del Regidor d’esports,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració amb el Grup 24 hores pel
desenvolupament de la prova “24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotors de la
Vall del Tenes”.

15.- AFERS SOBREVINGUTS
15.1.- APROVACIÓ DEL CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT I
TIENDANIMAL PER AL PATROCINI DE LA FESTA MAJOR 2019 (PR. 569)
La Regidoria de Cultura proposa a diverses empreses la col·laboració econòmica en la
Festa Major mitjançant un programa de patrocini.
L’empresa Tiendanimal ha manifestat tenir interès en col·laborar amb l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt mitjançant una aportació econòmica de 1.500,00€ en concepte de donació en el
marc de la Festa Major 2019.
Per regular aquesta aportació econòmica es proposa un conveni de col·laboració entre
ambdues parts.
Vista la proposta del regidor de Cultura,
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La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’empresa
Tiendanimal per regular l’aportació econòmica en concepte de donació per a la Festa Major
2019.

15.2.- DEVOLUCIÓ DELS IMPORTS DE LA SORTIDA A LA GRANJA DE
PALAUDÀRIES QUE VA QUEDAR SUSPESA PER LA PREVISIÓ METEOROLÒGICA
La directora de l’Escola Bressol Municipal Nova Espurna ha emès un informe on fa constar
que la sortida dels alumnes de l’escola a la granja de Palaudàries, prevista per al dia 26 de
juny de 2019, va quedar suspesa a causa de l’onada de calor i seguint les instruccions de
CECAT.
Els 33 alumnes inscrits havien pagat prèviament l’import de la sortida, que era de 23€, i ara
proposa la seva devolució, que suposa un total de 759 €.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA.
Únic.- Aprovar la devolució de la inscripció de la sortida a la granja de Palaudàries, d’import
23€ per cap, als alumnes de l’escola bressol municipal Nova Espurna, ja que finalment no
es fa efectuar aquesta sortida.

15.3.- DEVOLUCIÓ DE L’IMPORT D’UNA INSCRIPCIÓ A LES COLÒNIES 2019 PER
NO HAVER-HI POGUT ASSISTIR.
La directora de l’Escola Bressol Municipal Nova Espurna ha emès un informe on sol·licita la
devolució de l’import de 52€ dipositat per la inscripció de l’alumna NMS a les Colònies
2019, ja que finalment, i per causa justificada, no hi va poder assistir.
Per tot això, la Junta e Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar la devolució de l’import de 52€ a l’alumna NMS, corresponent a la inscripció
a les Colònies 2019 de l’escola bressol municipal Nova Espurna, a les quals no va poder
assistir per causa justificada.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 9,10 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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