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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA      
4 DE MARÇ DE 2019 
 
 
Lliçà d’Amunt, 4 de març  de 2019.  
 
A les 17’10 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, Yolande Rose Georgette Rabault i 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 LES ACTES ANTERIORS 
 
S’acorda aprovar l’acta de les sessions efectuades per la Junta de Govern Local els 
dies 11 i 18 de febrer de 2019. 
 
 
2 - DESPESES 
 
2.1.- APROVACIÓ DE FACTURES 
 

- S’acorda aprovar la factura número V 911, acreditada per l’empresa Motor Man 
SL, per l’import de 15,730 euros, Iva inclòs, en concepte de caixa bolquet Iveco 
35C11. 

 
- S’acorda aprovar la factura número R 402, acreditada per l’empresa Motor Man 

SL, per l’import de 3.025 euros, Iva inclòs, en concepte de muntatge, pintura i 
legalització camió Iveco.  

 
 
2.2.- DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS  
 
2.2.1.- La senyora L. L.M. es va inscriure a l’Esquiada Jove 2019, organitzada per la 
Regidoria de Joventut, i va fer el pagament de 46€ corresponent a la inscripció. 
 
La L. va demanar donar-se de baixa durant el període d’inscripció i, en fer-ho durant 
aquest període, se la va donar de baixa de l’activitat. Actualment només queda 
retornar-li l’aportació econòmica que havia fet prèviament 
 
Vista la proposta de la responsable de l’activitat per part de la Regidoria de Joventut, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la de devolució de 46€, en concepte d’inscripció a l’Esquiada Jove 2019 
a L. L. M., ja que finalment no va hi poder participar. 
 
 
 
2.2.2.- El senyor I. L. C., va sol·licitar a la Policia Local de Lliçà d’Amunt l’emissió de 
tres atestats per motius judicials, i va dipositar les corresponents taxes pel pagament 
de l’emissió de documents. 
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Finalment, i tal com s’assenyala a l’informe emès per la Policia Local, referència A-
040/19-A4, només es va realitzar un únic informe, motiu pel qual es proposa acceptar 
la devolució de la part corresponent a les taxes dels altres dos atestats que el senyor I. 
L. va pagar i que no es van arribar a efectuar. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la devolució de l’import de 80 € al senyor I. L.C., corresponent a la taxa 
per expedició de documents administratius, que finalment no es van emetre. 
 
 
3 - LICITACIÓ RECUPERACIÓ DE 4 POUS PER REG - ACTUALITZACIÓ DE PREUS 
 
El dia 9 de juliol de 2018 es va aprovar la licitació de les obres de recuperació de 4 
pous per a usos de reg i neteja viària, d’acord amb l’expedient Propostes a JGL 
127/2018. 
 
La Diputació ha atorgat una pròrroga per l’execució d’aquesta obra fins el d’octubre de 
2019. 
 
S’ha efectuat també un  document d’actualització de preus, la qual es considera 
necessària.   
 
Vista la proposta del Regidor d’Esports, Mobilitat i Companyies de Serveis 
 
La Junta de Govern Local, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el projecte d’actualització de preus per a l’obra de Rehabilitació de 4 pous 
per a usos de reg i neteja viària. 
 
Segon.- Aprovar la licitació d’aquesta obra, d’acord amb l’actualització de preus i les 
condicions establertes en l’acord de Junta de Govern de 9 de juliol de 2018 respecte la 
mateixa obra. 
 
 
4 -  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: 
 

- P. 120; SGM; un ajut de 105€ per a transport Públic, T- jove. 
- P. 125; MTL; prestació del servei de Teleassistència i de treballadora familiar 

una hora setmanal. 
- P. 126; RTY; un ajut de 300€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 

mensuals. 
- P. 127; MCM; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- P. 128; DPN; un ajut de 30€ per a higiene. 
- P. 129; EMMC; un ajut de 300€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 

mensuals. 
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- P. 131; LDS; un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals. 

- P. 134; ATl; un ajut de 145,7 € per la compra de bombones de butà. 
- P. 136; PC; una jut de 240€ per a alimentació; repartits en tres lliuraments 

mensuals. 
- P. 137; CD; un ajut de 300€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 

mensuals.  
- P. 139; JS, un ajut de 100€ per la compra de roba. 
- P. 140; JS  un ajut de 85,95€ per la reparació de caldera. 
- P. 141; AFD; un ajut de 1.425 € pel pagament de cinc mensualitats d’escola 

bressol. 
- P. 142; AFD; prestació del servei d’atenció domiciliària durant una hora  a la 

setmana. 
- P. 143; RV; un ajut de 20,10€ en concepte de transport públic 2 T10 de 2 

zones. 
- P. 146; MG; un ajut de 102€ per a transport públic. 10 targetes T10. 
- P. 147; MA; un ajut de 90€ per a alimentació, un ajut de 60€ per a higiene i un 

ajut de 145,7€ per la compra de bombones de butà. 
- P. 149; MPG; un ajut de 360 € per a alimentació i higiene, repartit en tres 

lliuraments mensuals. 
- P. 150; LH; un ajut de 15,76€ pel pagament taxes tramitació targeta identitat 

d’estrangers. 
- P. 151; ESP; un ajut de 510€ per a tractament de teràpies visuals per a dos 

fills. 
- P. 156; TRG; ajut de 140€ per a escolarització 
- P. 157; PC; un ajut per a lloguer d’habitatge de 1492,65€, en concepte de 

fiança (930€) i de comissió de l’agència (562,65€), amb un retorn de 100€ en 
quotes de 20€ mensuals. 

- P. 161. RCSR; un ajut de 360€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 
mensuals. 

- P. 162. MLPH; un ajut de 360€ per a alimentació repartit en tres lliuraments 
mensuals, i un ajut de 145,7€ per la compra de bombones de butà. 

- P. 163. JBO; un ajut de 90€ per a alimentació, repartits en tres mensualitats. 
- P. 164; MTMDBH; un ajut de 145,7€; per la compra de bombones de butà. 
- P. 176; SPA; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- P. 177; BDAL; un ajut de 480€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 

mensuals. 
- P. 178; DMM; un ajut de 180€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 

mensuals. 
- P. 179; MML; un ajut de 320€ per a alimentació i higiene, repartits en tres 

mensualitats: 
 
S’acorda atorgar els següents ajuts de Prestació del Servei de Teleassistència: 
 

- P. 165; MTL; amb copagament de 54,01€  
- P. 166; JVG; amb copagament de 7,21€ 
- P. 167; TMT; gratuït 
- P. 168; MMCP; amb copagament de 7,21€ 
- P. 169; FFF; amb copagament de 7,21€ 
- P. 170; MRS; gratuït 
- P. 171; NVB; amb copagament de 7,21€ 
- P. 172; MCGA; amb copagament de 7,21€ 
- P. 173; MJVH; amb copagament de 7,21€ 
- P. 174; IVS; amb copagament de 7,21€ 
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- P: 175; ELS; amb copagament de 7,21€ 
 
 

4.2.- BONIFICACIÓ I/O FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS 
MUNICIPALS 
 
4.2.1.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica del senyor PLS, en el qual proposa mesures d’atorgament de fraccionament del 
pagament d’impostos municipals. (P. 135) 
 
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 del deute pendent en impostos i taxes 
municipals dels anys 2012, 2013, 2015, 2016 i 2017 del senyor PLS, en terminis de 
50€ mensuals, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Tercer.- Revisar aquest acord en el termini de de dos anys. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 

 
 
4.2.2.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de la senyora MABL, en el qual proposa mesures d’atorgament de 
fraccionament del pagament d’impostos municipals. (P. 153) 
 
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’aixecament de l’embargament de 2.550€ que se li va imposar quan 
la titular va estar ingressada i havia deixat de pagar. 
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute pendent en impostos i taxes 
municipals de la senyora MABL, de l’import de 5.740,37€ en terminis de 70€ mensuals, 
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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Tercer.- Revisar aquest acord en el termini de de dos anys. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme 
de Gestió Tributària. 
 
 
4.3.- ACCEPTACIÓ DEL PAGAMENT DELS FONS DEL "PACTO DE ESTADO DE 
VIOLÈNCIA DE GENERO” 
 
El Govern de l’Estat: Secretaria de Estado de Igualdad, en el PACTO DE VIOLÈNCIA 
DE GENERO ens ha atorgat, a càrrec del seu pressupost 2018, el següent ajut directe 
per a actuacions contra la violència de gènere, i n’ha fet l’ingrés el passat 14 gener, 
d’acord amb les condicions de justificació que atorga el pacte 
 
Cataluña               Barcelona             Lliçà d'Amunt       3.376,94 
 
14/1/2019 PACTO DE VIOLENCIA DE GENERO 3.376,94  
 
Vista la proposta del Regidor d’acció social i educació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer .- Aprovar l’acceptació del pagament de los fondos de Pacto De Estado de Violència 
de Genero a l’Ajuntament de Lliça d’Amunt per un import de 3376,64€, per realitzar 
actuacions contra la violència de gènere 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
5 – RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA DE PROCÉS SELECTIU PER CREACIÓ 
BORSA DE TREBALL DE MONITOR D’ACCIÓ SOCIAL ADSCRIT AL 
DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL 
 
S’acorda Ratificar el Decret d’Alcaldia número 178, de 19 de febrer de 2019  que és 
del següent contingut: 
 

“Redactades les bases que regiran el procés selectiu, torn lliure, per la creació 
d’una borsa de treball amb caràcter d’urgència i excepcional de monitor/a d’acció 
social en règim laboral temporal, adscrit/a al departament d’acció soical de 
l’Ajuntament de Lliçà 
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 el procés selectiu. 
 
Atès el caràcter urgent de la convocatòria  
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Aprovar les bases que regeixen el procés selectiu per la creació d’una 
borsa de treball amb caràcter d’urgència i excepcional pel lloc de treball de 
monitor/a, adscrit al departament d’acció social de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 
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SEGON.- Publicar l’anunci de les bases que regiran el procés selectiu a la pàgina 
web municipal de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 
 
TERCER.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local.” 

 
 
6 - ADHESIÓ A LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS EN ESPÈCIE PER A LA 
CONTRACTACIÓ D'ESPECTACLES INCLOSOS AL CATÀLEG DEL PROGRAMA.CAT 
2019 
 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de la 
Generalitat ha aprovat la convocatòria de concessió de subvencions en espècie, en règim 
de concurrència no competitiva, per a la contractació d'espectacles professionals inclosos 
en el catàleg d'espectacles Programa.cat per a l'any 2019. 
 
Per a poder sol·licitar els ajuts en espècie l’Ajuntament s’ha d’adherir a la convocatòria 
mitjançant un sol·licitud que serà vigent per aquest exercici 2019.  
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, Serveis Municipals i Comunicació i Relacions 
Institucionals, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió a la convocatòria de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
(OSIC) del Departament de Cultura de la Generalitat de concessió de subvencions en 
espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a la contractació d'espectacles 
professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat per a l'any 2019. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
7 - CONVENI AMB L'EMPRESA CERVEARTS SL PER A L'ÚS DE LA BIBLIOTECA CA 
L'OLIVERES PER AL PROJECTE VINE A VEURE CERVESA 

La Biblioteca Municipal de Ca l’Oliveres de Lliçà d’Amunt forma part del projecte de treball 
en xarxa que porta per nom “De l’hort a la biblioteca: agricultura, producte i cuina de 
proximitat”, destinat a promoure els valors identitaris del territori i promocionar el patrimoni 
agrícola, el producte, i la gastronomia en el marc d’una reflexió global de l’alimentació i el 
rol dels espais agraris. A la vegada, vol esdevenir un espai de suport i promoció del teixit 
local amb el seu entorn. 

La societat Cerveart S.L. actualment està treballant en el desenvolupament de l’activitat 
“Vine a veure cervesa”, la qual segueix els mateixos objectius que el projecte “De l’hort a la 
biblioteca” de promocionar el patrimoni agrícola, el producte i la cuina de proximitat, i 
necessita un espai on desenvolupar una part d’aquesta activitat. 

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt està interessat en que l’activitat “Vine a veure cervesa” es 
dugui a terme a Lliçà d’Amunt, en tant que representa un benefici per al municipi en els 
vessants cultural, turístic, social, i econòmic. 

Per tot això s’ha redactat un conveni de col·laboració on es detallen els compromisos 
d’ambdues parts per tirar endavant el projecte. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, Serveis Municipals i Comunicació i Relacions 
Institucionals 
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La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar els compromisos del Conveni de col·laboració amb l’empresa Cerveart, de 
cessió d’espai de la Biblioteca municipal de Ca l’Oliveres pel desenvolupament de l’activitat 
“Vine a veure cervesa”. 
 
 
8 - APROVACIÓ DEL DECRET DE CONVOCATÒRIA DE CONCURS DE MÈRITS, 
TORN LLIURE, PER LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE 
NETEJADOR/A, ADSCRITA AL SERVEI DE NETEJA DE L’AJUNTAMENT DE 
LLIÇÀ D’AMUNT 
 
S’acorda ratificar el Decret d’Alcaldia número 191, emès el dia 25 de febrer de 2019, 
que és del següent contingut: 
 

“Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs de mèrits, 
torn lliure, d’una borsa de treball en règim laboral interí, adscrita als departament de 
recursos humans 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. 
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, i vista la urgència  
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a constituir una 
borsa de treball en règim laboral temporal mitjançant concurs de mèrits, torn lliure, 
adscrita al servei de neteja 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 per a constituir una borsa de treball en règim laboral temporal 
mitjançant concurs de mèrits, torn lliure, adscrita al servei de neteja de l’Ajuntament 
de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament l’anunci de la convocatòria. 
 
QUART.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local. “ 

 
 
 
 
 
9 – ADJUDICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’APARELLS DE CLIMATITZACIÓ A 
L’ESCOLA BRESSOL NOVA ESPURNA 
 
A l’Escola Bressol Nova Espurna es van instal·lar unes màquines de climatització en 
algunes aules per poder aconseguir una temperatura de confort, ja que feia molta calor 
a l’estiu i era molt difícil poder estar dins les aules. 
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La directora ha confirmat que durant l’estiu de l’any passat, la instal·lació va funcionar 
satisfactòriament i es van aconseguir les temperatures de confort que es volien. 
 
La directora ha comentat a la Regidoria, que hi ha altres aules on també fa molta calor 
a l’estiu.  
 
S’ha estudiat la instal·lació de màquines de climatització, per poder aconseguir una 
temperatura de confort en aquestes aules i s’ha demanat pressupost a tres empreses, 
els imports sense IVA són el següents: 
 
Llovet 18.624,45 € 
JC Nevado 18.664,90 € 
Llonch Clima 11.992,00 € 
 
Vista la proposta de la Regidora d’Obres, Habitatge i Infraestructures i Equipaments 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar la instal·lació de màquines de climatització a l’escola bressol 
municipal Nova Espurna, a l’empresa Llonch-Clima SL, per l’import d’11.992,00 € més 
l’Iva. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
10 – ADJDUDICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’APARELLS DE CLIMATITZACIÓ A 
L’ESCOLA BRESSOL DE PALAUDÀRIES 
 
A l’Escola Bressol de Palaudàries, es van instal·lar unes màquines de climatització en 
algunes aules, per poder aconseguir una temperatura de confort, ja que feia molta 
calor a l’estiu i era molt difícil poder estar dins les aules. 
 
La directora ha confirmat que durant l’estiu de l’any passat, la instal·lació va funcionar 
satisfactòriament i es van aconseguir les temperatures de confort que es volien. 
 
La directora ha comentat a la Regidoria, que hi ha altres aules on també fa molta calor 
a l’estiu.  
 
S’ha estudiat la instal·lació de màquines de climatització, per poder aconseguir una 
temperatura de confort en aquestes aules i s’ha demanat pressupost a tres empreses, 
els imports sense IVA són el següents: 
 
Llovet 11.892,95 € 
JC Nevado 11.089,70 € 
Llonch Clima 6.964,00 € 
 
Vista la proposta de la Regidora d’Obres, Habitatge i Infraestructures i Equipaments 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Adjudicar la instal·lació de màquines de climatització a l’escola bressol 
municipal de Palaudàries, a l’empresa Llonch-Clima SL, per l’import de 6.964,00 € més 
l’Iva. 
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ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
11 - RESCATAR LA CONCESSIÓ FUNERARIA NUM. 12 DEL GRUP SANT BALDIRI 
 
En data 22 de febrer de 2019 la senyora F. P. E.va presentar una instància en 
aquestes Oficines municipals en la que comunicava que cedia a aquest Ajuntament, la 
concessió funerària núm. 12 del grup Sant Baldiri del Cementiri Municipal. 
 
Vist l’informe que consta a l’expedient i que és del següent contingut:  
 
“Segons consta al Llibre de Registre de concessions funeràries del Cementiri 
Municipal, la senyora F. P. E., figura com a titular del nínxol núm. 12 del Grup Sant 
Baldiri des de el dia 21 de novembre de 2016. 
 
El dia 22 de febrer d’enguany per la Sra. F. P. presenta un escrit, en el que comunica 
que cedeix el nínxol esmentat a l’Ajuntament, donat que ni ella ni els seus hereus 
volen continuar amb la concessió del nínxol. 
 
Segons l’article 6è de l’Ordenança Fiscal núm. 10 de Taxa de Cementiri Municipal que 
diu: “L’Ajuntament podrà rescatar les concessions, a sol·licitud del titular. L’import a 
abonar al titular serà el resultat de l’import pagat pel titular i descomptat el nombre 
d’anys transcorreguts des de la concessió fins a la seva finalització. En tot cas es 
descomptarà un mínim de 10 anys.” 
 
Efectuada la liquidació:  2.480 €  x  40 : 50  =  1.984,00 € 
 
Resulta que l’import a abonar és de 1.984,00 euros. 
 
Cosa que s’informa als efectes de poder rescatar la concessió i d’abonar l’import 
corresponent a qui el cedeix.” 
 
Vista al proposta de l’ Alcalde i Regidor de Governació i Protecció Civil, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Rescatar la concessió funerària núm. 12 del Grup Sant Baldiri cedida per la 
senyora F.P.E.. 
 
Segon.- Abonar l’import de 1.984,00 euros a la Sra. F. P. E., corresponent al nombre 
d’anys pendents des d’ara fins a la finalització de la concessió.  
 
Tercer.- Notificar la present resolució a la interessada tot indicant els recursos que 
corresponguin. 
 
 
12 – CONVOCAR PROCEDIMENT PER A L’ARRENDAMENT DE LES 
INSTAL·LACIONS I ELS BENS DEL BAR DEL PAVELLÓ D’ESPORTS DE LLIÇÀ 
D’AMUNT 
 
S’ha redactat el Plec de condicions que regiran l’arrendament de les instal·lacions i els 
béns del Bar del Pavelló d’esports de Lliçà d’Amunt, mitjançant procediment obert i 
forma licitatòria atenent a diversos criteris. 
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Per això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les bases que regeixen l’adjudicació del contracte d’Arrendament de 
les instal·lacions i els bens del Bar del Pavelló d’esports de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies naturals, mitjançant 
anuncis a l’e.tauler de la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Lliçà 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 el procediment per a l’adjudicació del contracte d’Arrendament de 
les instal·lacions i els béns del Bar del Pavelló d’Esports de Lliçà d’Amunt, publicant 
simultàniament l’anunci de convocatòria. 
 
 
13 – ACEPTACIÓ DE LA CESSIÓ TEMPORAL D’ÚS D’HABITATGE DE PROTECCIÓ 
OFICIAL (Matarranya, 26, 1er, 2a, pàrquing 5 i traster) 
 
L’Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt SL, en endavant l’EMO, és propietària 
d’un habitatge amb protecció oficial en règim de preu  concertat al carrer Matarranya 
número -- -- --. de Ca l’Artigues a Lliçà d’Amunt. Aquest habitatge, a més, està dotat 
d’una plaça d’aparcament i d’un traster. 
 
És d’interès de l’EMO i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt el cedir l’ús d’aquest habitatge, 
en règim d’arrendament, a una família en l’exercici d’una activitat assistencial.  Aquest 
arrendament haurà d’estar informat prèviament per la regidoria Serveis Socials. 

 
Vist l’acord de cessió de l’EMO de data 20 de febrer de 2019. 
 
Vista la proposta de l’Alcaldia 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la cessió  a favor de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en base als 
antecedents exposats, l’habitatge del Carrer Matarranya, número -- -- --., l’aparcament 
núm. -- i el seu traster, de  Ca l’Artigues efectuada per l’EMO.   
 
Segon.- L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt haurà d’incorporar l’habitatge a la bossa 
d’habitatges per arrendaments assistencial i haurà de fer els canvis de titularitat dels 
subministraments de l’habitatge. 
 
Tercer.- L’import  a abonar a l’EMO per la cessió d’ús serà de 350,00€ mensuals. 
 
Quart.- La durada d’aquesta cessió d’ús serà  de 4 anys, a partir de l’ 1 de març del 
2019, i es renovarà per tàcita reconducció per períodes iguals fins que una de les parts 
comuniqui la voluntat de resoldre’l amb un mes d’antelació 
 
Cinquè.- Autoritzar a l’Alcalde a signar tots els documents necessaris per realitzar les 
operacions. 
 
 
14 - APROVACIÓ MESURES A PRENDRE EN CAS DE DECLARACIÓ D'EPISODI DE 
CONTAMINACIÓ DE L'AIRE 
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Atès que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt participa en la Taula intermunicipal de Qualitat de 
l’aire del Vallès Oriental 

Atès que es comparteix la preocupació per la contaminació de l’aire i pels seus efectes 
ambientals i sobre la salut  

Atès que des de la Generalitat de Catalunya es proposa una coordinació regional per tal de 
prendre mesures ràpides en tots els Ajuntaments en episodis de contaminació ambiental 
declarats oficialment 

Vista la proposta de la Regidora de Salut Pública 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Únic.- Aplicar a Lliçà d’Amunt les següents mesures en cas de declaració oficial d’un 
episodi de contaminació ambiental que afecti la qualitat de l’aire: 

a) Informar sobre episodis ambientals i els seus efectes sobre la salut.  

b) Informar de les mesures de mobilitat que es prenguin en l’Àmbit-40 que afecten els ciutadans quan  
es desplacin cap a la conurbació de Barcelona.  

c) Reforçar, si s’escau, els serveis de transport urbà cap a les estacions ferroviàries i recordar,  
si s’escau, altres qüestions com ara la ubicació dels aparcaments dissuasoris (parc & ride).  

d) Mantenir lliures els carrils bus dels busos exprés i reforçar-ne el control per part de les policies  
municipals, especialment durant els episodis ambientals.  

e) Fer campanyes de sensibilització i recomanacions de mobilitat a la població en cas  
d’episodi ambiental.  

 
 
15 - CONVOCATÒRIA CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER A LA PROVISIÓ  DE 
DUES PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL, FUNCIONARI DE CARRERA, I 
CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBAL, FUNCIONARI INTERÍ,  DE LA POLICIA 
LOCAL MUNICIPAL 
 
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs-oposició, torn lliure, de  
dues places d’agent de la policia local i constitució d’una borsa de treball, adscrites 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. 
  
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 mitjançant concurs-oposició, torn lliure, 
de dues places d’agent de la policia local i la constitució d’una borsa de treball en règim 
funcionari interí, adscrites 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. 
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Tercer.- Convocar les dues places d’agent de policia local a través de concurs-oposició, torn 
lliure, i per a constituir una borsa de treball en règim funcionari interí, adscrites a la policia local 
de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament l’anunci de la convocatòria. 
 
 
16 - ADQUISICIÓ DE MOBILIARI CUINA PER AL CASAL DE LA GENT GRAN -
CENTRE- 
 
S’ha engegat el procediment per a l’adquisició de mobiliari de cuina per al Casal de la 
Gent Gran del Centre, per tal de dotar a l’equipament d’aquest material necessari per 
al seu funcionament diari. 
 
Per aquest motiu, s’han sol·licitat ofertes a empreses especialitzades en el sector i 
d’entre les tres proposicions obtingudes, s’ha triat la presentada per l’empresa 
Gruphostel Professional SL, per l’import de 5.866,51 euros, Iva inclòs, per considerar 
que és la que ha presentat la millor oferta tant pel que fa a la valoració del material 
proposat com pel servei post-venta que ofereix. 
 
Existeix consignació pressupostària suficient dins la partida 16/9200/62500 per la 
realització d’aquesta operació 
 
Vista la proposta del Regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’adquisició de mobiliari de cuina per al Casal de la Gent Gran del 
Centre, a l’empresa Gruphostel Professional SL, per l’import de 5.866,51 euros, Iva 
inclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
17 – RATIFICACIÓ DEL DECRET DE NOMENAMENT D’UNA ADMINISTRATIVA 
ADSCRITA AL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL 
 
S’Acorda ratificar el Decret d’Alcaldia número 216, de 28 de febrer de 2018, que és del 
següent contingut: 
 

“Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador de les proves per a la provisió 
d’una plaça d’administratiu/va adscrita al Departament d’Acció Social en el personal 
laboral interí de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 
 
Vista la renúncia presentada per l’aspirant amb major puntuació. 
 
Vist que el següent aspirant amb major puntuació és la senyora M. C. R.M 
 
He resolt: 
 
Primer.- Nomenat a la senyora M. C. R. M., amb Document Nacional d’Identitat 
**179*** A, com a administrativa adscrita al Departament d’Acció Social en personal 
laboral interí de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Comunicar a la senyora M. C. R. M. 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. 
 
Quart.- Ratificar aquesta resolució en ela propera Junta de Govern Local.” 

 
 
18 – RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE FINQUES RÚSTIQUES 
PER A CONREU AL PARATGE DE CA L’AGUILAR  
 
En data de 10 de juny de 2013 l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va adjudicar 
l’arrendament d’un conjunt de finques rústiques de Lliçà d'Amunt per a ús de conreu 
ecològic. La finca és la següent: 
 
Finques del paratge de Ca l’Aguilar 
 
Aquestes finques, situades a la part sud del barri de Migdia, estan inscrites al registre 
de la propietat núm. 2 de Granollers amb els números 360, 9087, 8, 364, 298, 9086 i 
9085. Aquest conjunt de finques, segons plànol superficiat adjunt a aquest plec, 
totalitza la quantitat de 126.900 metres quadrats (12.69 hectàrees). 
 
La durada d’aquest contracte era de quatre anys, amb la possibilitat d’atorgar-se 
tàcitament pròrrogues anuals.   
 
Vist que, segons la darrera pròrroga tàcita del contracte, aquest finalitza el 14 de juny 
de 2019 i que és voluntat de la Junta de Govern Local licitar novament l’explotació 
d’aquestes terrenys adequant el seu ús al conreu ecològic, afegint la següent finca ala 
licitació nova: 
 
Finca a la zona de Can Malé: Aquesta finca està inscrita al registre de la propietat 
núm. 2 de Granollers amb el número 12684. Segons plànol superficiat adjunt a aquest 
plec, totalitza la quantitat de 66.100 metres quadrats (6.61 hectàrees). 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació i Protecció Civil 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: RESOLDRE el contracte per a l’Arrendament de les finques anteriorment 
descrites signat amb el senyor Joan Pou Vila amb data de 14 de juny de 2013. 
 
Segon: NOTIFICAR aquest acord al senyor Joan Pou Vila, el qual, d’acord amb l’art. 
225.6 de la Llei de Contractes del Sector Públic, continuarà explotant les instal·lacions 
i fins la formalització del nou contracte. 
 
 
 
 
 
19 – CONVOCATÒRIA DE PROCEDIMENT PER A L’ARRENDAMENT DE FINQUES 
RÚSTIQUES PER A ÚS DE CONREU ECOLÒGIC A CA L’AGUILAR I CAN MALÉ 
 
S’ha redactat el Plec de condicions que regiran l’arrendament d’un conjunt de finques 
de Lliçà d’Amunt per a ús de conreu ecològic, mitjançant procediment obert i forma 
licitatòria atenent a diversos criteris. 
 
Per això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Aprovar les bases que regeixen l’adjudicació del contracte d’Arrendament de 
finques del terme municipal de Lliçà d’Amunt per a ús de conreu ecològic, que 
s’indiquen a continuació: 
 

- Finques del paratge de Ca l’Aguilar, situades a la part sud del barri Migdia, 
inscrites al Registre de la Propietat número 2 de Granollers, amb els números 
360, 9087, 8, 364, 298, 9086 i 9085, de superfície 126.900 m2. 
 

- Finca a la zona de Can Malé, inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de 
Granollers, amb el número 12684, de superfície 66.100 m2. 
 

Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies naturals, mitjançant 
anunci al Perfil del Contractant de la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt; considerant-se definitivament aprovades en cas que no es produeixin 
reclamacions. 
 
Tercer.- Convocar el procediment per a l’adjudicació del contracte d’Arrendament d’un 
conjunt de finques de Lliçà d’Amunt per a ús de conreu ecològic, publicant 
simultàniament l’anunci de convocatòria. 
 
 
20 – APROVACIÓ DE BESTRETES PER A ACTIVITATS INCLOSES EN ELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019 DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT 
 
20.1.- A proposta de la regidoria de joventut, s’acorda aprovar una bestreta de 2.500 € 
per a l’activitat “Festes de la Ràdio Jove”, inclosa dins el programa de pressupostos 
participatius 2019 de la Regidoria de Joventut. 
 
20.2.- A proposta de la regidoria de joventut, s’acorda aprovar una bestreta de 2.500 € 
per a l’activitat “3r. Concurs de bandes Contraband”, inclosa dins el programa de 
pressupostos participatius 2019 de la Regidoria de Joventut 
 
 
21 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE SECTORITZACIÓ DE LES NAUS 3 I 
4 DE CAN MALÉ  
 
En data 15 de novembre de 2018, registre d’entrada 10762, es va instar el projecte de 
sectorització de les naus 3 i 4 del recinte de Can Malé que seran destinades a 
l’activitat del Cluster Craft Beer. 
 
A tenor del contingut del Conveni signat entre l’Ajuntament i el Cluster, correspon a 
l’Ajuntament realitzar les obres de sectorització de les naus 3 i 4  respecte de la resta 
d’edificacions on hi haurà altres activitats. 
 
Amb aquest objecte es proposa l’enderroc dels elements constructius existents entre 
les naus 3-4 i la 2 que havien format part de l’anterior activitat de Biokit per tal 
d’alliberar els 3 metres preceptius que la legislació determina. Així mateix, també es 
preveuen mesures de sectorització entre les naus 3-4 i la nau 6. 
 
donat que el projecte conté la documentació necessària per a la seva tramitació i 
planteja les obres necessàries per a la sectorització efectiva entre naus per poder 
habilitar les diferents activitats previstes, entre d’elles, la del Cluster, es pot informar 
favorablement el projecte de sectorització de les naus 3 i 4 de Can Malé. 
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Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de Sectorització de les naus 3 i 4 de Can Malé. 
 
Segon.- Exposar al públic aquest projecte durant el termini de 30 dies hàbils al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Tercer.- En al cas que no es presenti cap al·legació, considerar-lo aprovat definitivament. 
 
 
22 – 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 17,35 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 
 


