ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
11 DE FEBRER DE 2019

Lliçà d’Amunt, 11 de febrer de 2019.
A les 17,15 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 Antonio Polo Lama, Maria del Mar
Pedrerol Villarroya, Jordi Juárez Heredia i Yolande Rose Georgette Rabault. S’ha
excusat el regidor Manel Busquets Mateu. 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 sessió efectuada per la Junta de Govern Local el dia 4
de febrer de 2019.

2 - DESPESES
2.1.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació
S’acorda aprovar els següent document d’Autorització, Disposició i Reconeixement
d’Obligació (relació O/2019/1):
-

Bartomeu Martínez García, provisió de fons defensa ajuntament de Lliçà
d’Amunt; d’import 15.688 €; amb càrrec a la partida 16/9200/22604.
David Rogelio Martin Hoyos, estilística Reis Mags; d’import 6,726 €; amb càrrec
a la partida 01/3380/22609.
Joaquin Carreras Borràs; actuacions de Blacktucada i Gordines a la Cavalcada
de Reis; d’import 3.751 €; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
Josefa Sanz Álvarez; lloguer 3 carrosses de Reis 2019; d’import 12.100 €; amb
càrrec a la partida 01/3380/22609.
Produccions Artístiques Victori SL; espectacle “Carrilló Noél” el 5/1/2019;
d’import 3.509 €; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
Repsol Butano SA; subministrament de proa comercial; d’import 3074,76 €;
amb càrrec a la partida 04/2311/22699.
Associació Arae per a la Promoció de l’Aprenentatge; Projecte Creix, gener
2019; d’import 3.351,94 €; amb càrrec a la partida 03/3230/22699.
Logista SA; AOC 57099145 B 10 TLA; d’import 3.300 €; amb càrrec a la partida
04/2310/48002.

2.2.- Reconeixement d’Obligació
S’acorda aprovar el Document de Reconeixement d’Obligació corresponent a la
primera bestreta de 2019 prevista al conveni amb l’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Lliçà d’Amunt, d’import 15.000 €; amb càrrec a la partida
12/1350/48001.
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3 – APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
RELATIU A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CANONADA PEL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA A L’ENCLAVAMENT “ESTANY DE GALLECS”
L’Ajuntament de Montcada i Reixac vol instal·lar una canonada d’abastament d’aigua
per prestar el servei al seu enclavament “Estany de Gallecs”, ubicat entre els termes
municipals de Palau-Solità i Plegamans i Mollet del Vallès.
La canonada projectada transcorre parcialment pel terme municipal de Lliçà d’Amunt.
Per aquest motiu es proposa la signatura d’un conveni que reguli una instal·lació de
servei aliena a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i que no està emparada per cap altra
regulació.
Vista la proposta del Regidor de Mobilitat, Esports i Companyies de Serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el contingut del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt i l’Ajuntament de Montcada i Reixac relatiu a la instal·lació d’una canonada
pel subministrament d’aigua a la urbanització Estany de Gallecs.

4.- ADQUISICIÓ DE MOBILIARI DE PERRUQUERIA PER AL CASAL DE LA GENT
GRAN
S’acorda deixar aquest tema sobre la taula.

5.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA PER RESCISSIÓ DEL CONTRACTE DE
CONSERGERIA I BAR DEL CASAL DE LA GENT GRAN
Atès que el 15 de desembre de 2018, per voluntat pròpia, el senyor J. R. P.,
adjudicatari del servei de bar i consergeria del Casal de la Gent Gran, va decidir
rescindir el contracte amb l’Ajuntament.
Atès que s’han fet les comprovacions de l’estat del local, instal·lacions i el material que
se li va ser cedit segons inventari inicial, i ha resultat correcte.
Vista la proposta de la Regidora de Salut Pública i Gent Gran,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar la devolució al senyor J. R. P. de la garantia, de 600 euros, que va
aportar a la signatura del contracte en concepte de garantia per la prestació del servei
de bar i consergeria del Casal de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt.

6.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE PAVIMENTACIÓ DE DIFERENTS
CARRERS DE LLIÇÀ D’AMUNT
La Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de desembre de 2018, va adjudicar el
contracte per a l’execució de les obres del Projecte de reasfaltat de diferents carrers
de Lliçà d’Amunt a l’empresa ASFALTS DE L’ANOIA SL pels imports i lots següents:
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Lot 1: 45.891,74 €, IVA exclòs
Lot 2: 32.478,26 €, IVA exclòs
Lot 3: 13236,71 €, IVA exclòs
Lot 4: 8.681,92 €, IVA exclòs
Lot 5: 19.092,59 €, IVA exclòs
En data 8 de gener de 2019 ha tingut entrada en el Registre de l’Ajuntament un escrit
presentat pel senyor Jaume Deumal Clapes, actuant en nom de Construccions Deumal
SA, en el qual considera que la seva empresa ha estat indegudament exclosa de la
licitació ja que en l’apartat 1.9 del plec de clàusules administratives no es feia constar
que el preu ofertat havia d’estar desglossat per lots. Per altra part, es considera que
Asfalts de l’Anoia SL hagués hagut d’estar exclosa de la licitació ja que a data de
presentació de la sol·licitud de participació en la licitació era preceptiu estar inscrit en
el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa
l’article 159.4.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.
D’acord amb la clàusula 1.1 del plec de clàusules administratives particulars per a
procediment obert simplificat per a la contracció de l’execució de les obres del Projecte
de reasfaltat de diferents carrers a Lliçà d’Amunt l’objecte del present contracte són les
obres necessàries per reasfaltar diferents carrers i “la contractació es divideix en els
següents lots:
Lot 1: Reasfaltat carrers Ramon Cases i Empordà
Lot 2: Reasfaltat carrer Francesc Macià
Lot 3: Reasfaltat carrer Marinada
Lot 4: Reasfaltat carrer Pg. Can Salgot
Lot 5: Reasfaltat carrers Formentera i Països Catalans”
D’acord amb la clàusula 1.3 el pressupost del contracte comprenia la totalitat dels cinc
lots, els quals generaven cadascun el seu respectiu contracte.
D’acord amb el model de proposició econòmica que s’inclou en la clàusula 1.9 en
l’oferta s’havia de consignar l’objecte i lots, si s’escau.
De les clàusules anteriors resulta clarament que l’objecte del contracte eren 5 lots i
que cadascun donava lloc a un contracte diferent, de forma que, essent el preu un
element essencial del contracte, era necessari consignar en la proposició econòmica,
el preu desglossat de cada lot. ´
Quant a l’al·legació relativa a que Asfalts de l’Anoia SL hagués hagut d’estar exclosa
de la licitació ja que a data de presentació de la sol·licitud de participació en la licitació
era preceptiu estar inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el que disposa l’article 159.4.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Públic, la Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació
Pública de l’Estat a òrgans de contractació en relació amb l’aplicació del requisit
d’inscripció en el ROLECE de l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic ha establert que degut al gran numero de sol·licituds
d’inscripció en el Registre de licitadors rebudes que ha produït una gran pendència en
la de tramitació d’aquestes sol·licituds, el requisit de la inscripció no podrà ser exigible
fins que es solucioni la situació conjuntural i això malgrat que ha transcorregut el
termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor de la Llei que establia la disposició
transitòria tercera de la Llei que demorava el requisit d’inscripció dels contractistes en
el ROLECE de l’article 159.
Vista la proposta de l’Alcaldia,
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La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor Jaume Deumal Clapes,
actuant en nom de Construccions Deumal SA, contra l’acord de la Junta de Govern Local
de data 24 de desembre de 2018 que va adjudicar els 5 lots de les obres del Projecte de
reasfaltat de diferents carrers de Lliçà d’Amunt a Asfalts de l’Anoia SL.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.

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

P. 80. CRC. Un ajut de 145,7 € per la compra de bombones de butà.
P. 82. MPG; un ajut de 24,05€ per a medicació.
P. 83. CM; un ajut de 20.40€ per a transport públic.
P. 84. VG; un ajut de 41,25€ per a transport públic.
P. 86. JGT. Un ajut de 60€ per a alimentació, a repartir en tres mensualitats.
P. 87. JS. Un ajut de 240€ per a alimentació i higienes a repartir en tres
mensualitats i un ajut de 174,84€ per la compra de bombones de butà.
P. 88. MJGT; un ajut de 147,5 € per la compra de bombones de butà.
P. 89. GLR; un ajut de 40,80€ per a transport públic.
P. 92. AJG; un ajut de 64,5€ per a sortides escolars i un ajut de 45€ per pagar
el 50% de l’import d’unes ulleres.
P. 94. JMPM; un ajut de 250€, per al pagament d’un mes de lloguer de
l’habitatge.
P. 95. MOG; un ajut de 50€ per a medicació.
P. 97. LIAM; un ajut de 180€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
P. 102. SFC, un ajut de 146,25€ per a transport públic.

7.2.- FRACCIONAMENT PEL PAGAMENT D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS (P.
98)
El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-econòmica
de la senyora MML, en el qual proposa mesures d’atorgament de fraccionament del
pagament d’impostos municipals.
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.
4

La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la revisió de fraccionament del pagament dels impostos i taxes
municipals pendents que es va atorgar a la senyora MML en data de 26 de novembre
de 2018, fixant-lo en terminis de 30€ mensuals, en virtut de l’article 42.1 de
l’ordenança general de gestió inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals.
Segon.- Revisar aquest acord en el termini de de dos anys.

7.3.- AMPLIACIÓ D’AJUTS ESTUFES I BOMBONES DINS LES MESURES
EXCEPCIONALS TREVA INVERNAL 2018 / 2019 – (P. 90)
La Regidoria de benestar i família proposa l’ampliació de l’ajut per a la dotació
d’estufes i bombones de butà, dins la campanya de Mesures excepcionals treva
hivernal 2018 / 2019.
Les famílies amb necessitat d’una estufa són les següents:

1
2
3
4

Nom Usuari
MM
MA
MJM
MH

La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar un ajut de 428€ per la compra de 4 estufes de butà, per als usuaris
indicats anteriorment, essent el preu de cada estufa de 100€ i l’adaptador de 7€.

7.4.- CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT I LES EMPRESES
CDC-HACRE I CDC-ACEROS EN AJUTS ALS USUARIS DE SERVEIS SOCIALS
MUNICIPALS
Les empreses CDC-HACRE i CDC-ACEROS volen establir convenis de col·laboració amb
els serveis socials municipals per oferir el seu suport i ajuts necessaris als casos que siguin
detectats amb necessitats socials vulnerables. Per la qual cosa, proposem un pla de treball
entre serveis socials i aquestes empreses per informar mensualment dels ajuts que es
poden cobrir i amb el compliment del redactat on detallem els continguts i compromisos.
Vista la proposta del Regidor d’acció social,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar els convenis de col·laboració entre l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, Àrea
d’Acció Social, i les empreses de Lliçà d’Amunt CDC-Hacre i CDC-Aceros per oferir el
suport i ajuts necessaris als casos que siguin detectats amb necessitats socials
vulnerables.
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8.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES PER A LA TINENÇA D’ANIMALS DE RACES
POTENCIALMENT PERILLOSES
Els interessats relacionats a continuació han sol·licitat la llicència administrativa per a
la tinença d’animals potencialment perillosos.
Nom i Cognoms
1

M. P. I.
2
3
4
5
6

R. S. D.
M. S. M.
S. C. T.
Á. B. A.
G. M. N.
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Adreça

Gos

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

P. G. E.
8
9
10
11
12
13
14

-----------------------D. D.M. P
M. R.F.
F. P.E.
P. S.A.
P. V.J.L.
M. B. L.
L. C.Y.

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

American
Staffordshire
terrier
American
Staffordshire
terrier (2)
American
Staffordshire
terrier (2)
American Bully
American
Staffordshire
terrier
American
Staffordshire
terrier
American
Staffordshire
terrier
American
Staffordshire
terrier
Dog de Burdeus
X GPP
X GPP
Rotweiller
Pit Bull Terrier
Rotweiler

Bull
Bull
Bull

Bull
Bull
Bull
Bull

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
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nom i Cognoms
M. P. I.
R. S. D.
M. S. M.
S. C. T.
Á. B. A.
G. M. N.
P. G. E.
D. D.M. P
M. R.F.
F. P.E.
P. S.A.
P. V.J.L.
M. B. L.
L. C.Y.

Nº Expedient
95R
167R
167AR
206
299
348
368
370
372
378
388
391
395
396

Nº Llicència
13/2019
14/2019
15/2019
16/2019
17/2019
18/2019
19/2019
20/2019
21/2019
22/2019
23/2019
24/2019
25/2019
26/2019

Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
6

9 – AFERS SOBREVINGUTS
9.1.- RATIFICACIÓ DE L’AMPLIACIÓ CONTRACTE LLOGUER TERRENY PER A
CONSTRUCCIÓ D’UNA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS
Per tal d’ampliar les possibilitats de poder concretar la construcció d’una infraestructura de
telecomunicacions al camí de la Creu de Baduell, és necessari ampliar la superfície
actualment arrendada per aquest fi.
Vista la proposta del Regidor d’Esports, Mobilitat i Companyies de Serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Ratificar l’ampliació del contracte de lloguer amb les senyors J. F. C., L. F. C.i J.
M.C. d. F., per a l’ampliació de la superfície arrendada, que passarà a ser de 200 m2, de la
finca situada al camí entre Palaudalba i Can Rovira Vell, amb referència cadastral
08106A021000010000SR, que serà destinada al posterior subarrendament a un operador
de telefonia mòbil o de infraestructures de telecomunicacions per a la instal·lació d’una
infraestructura de telecomunicacions on diferents operadors instal·laran els seus equips.
Segon.- Establir que la renda anual passi a ser de 1.700 €, Iva exclòs, i que en el moment
que una de les porcions de 100 m2 quedi efectivament ocupada per una infraestructura de
telecomunicacions, cessi l’arrendament de l’altra porció i en conseqüència que la renda
anual passi a ser de 850 €, efectius en el següent període anual d’arrendament.

9.2.- CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 585 NOVES LLUMINÀRIES LED, EN
SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIES AL BARRI DE CA L’ARTIGUES
S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars de la contractació del
subministrament i instal·lació de 585 noves lluminàries amb tecnologia LED, en
substitució de lluminàries al barri de Ca l’Artigues 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
585 noves lluminàries amb tecnologia LED, en substitució de lluminàries al barri de Ca
l’Artigues 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.
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En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 17,25 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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