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

Lliçà d’Amunt, 18 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 L’ACTA ANTERIOR
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local,
que fou el dia 4 de març 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 (número de relació O/2019/7):
-

-

-

Endesa Energia SA Unipersonal; energia variable afores Can Malé; d’import
3.893,97€; amb càrrec a la partida 15/1650/22100.
Endesa Energia SA Unipersonal;Dcto. Energia est. Complement per energia react;
d’import 47.641,91€; amb càrrec a la partida 16/9200/22100.
Endesa Energia SA Unipersonal; energia variable afores Can Malé; d’import
4.156,62€; amb càrrec a la partida 15/1650/22100.
Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de Lliçà d’Amunt, gener 2019;
d’import 47.430,15€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
Endesa Energia SA Unipersonal; abonament consum ; d’import 22.418,54€; amb
càrrec a la partida 16/9200/22100.
Petro santa Eulalia SL; adquisició de gasoil C; d’import 4.913,06€; amb càrrec a la
partida 03/3230/22102.
Oktitans Sl; factura Parc de Nadal 2018; d’import 12.777,60€; amb càrrec a la
partida 02/3300/22609.
Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental; Servei comarcal de
deixalleries, 1r. Trimestre 2019; d’import 24.798,83€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental; quota dels municipis
adherits al Consorci, 1r. Trimestre 2019; d’import 10.762,39€; amb càrrec a la
partida 18/1622/22700.
Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental; tones eliminades de RMO,
gener 2019; d’import 18.076,50€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental; Tones eliminades RMO
directe Mataró, gener 2019; d’import 14.202,53€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
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-

Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental; entrada de matèria
orgànica a la planta; d’import 4.905,01€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Becerra & Navarro SL; reparació contenidors grisos i grocs; d’import 4.801,28€;
amb càrrec a la partida 18/1630/22699.
Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de Lliçà d’Amunt, febrer 2019;
d’import 47.430,15€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
Endesa Energia SA Unipersonal, energia variable, afores Can Malé; d’import
4.551,92€; amb càrrec a la partida 15/1650/21000.
Catalana de Televisió Local 97 Sl; butlletí extra 56 pàgines i embossat; d’import
6.469,83 €; amb càrrec a la partida 21/9200/22799.
Sanz Álvarez, Josefa; carrossa per Carnestoltes; d’import 3.630 €; amb càrrec a la
partida 01/3380/22609.

2.2.- Aprovació de factures
S’acorda aprovar la següent relació de factures:
-

F/2019/50; Ara So Sonorització i Il·luminació S.L.; material de sonorització; d’import
2.393,38 €.
F/2019/53; Ara So Sonorització i Il·luminació S.L.; taula de so, reproductor i altre
material; d’import 1.338,05 €.
F/2019/278; Marma Equipamiento Industrial S.L; Armari carrega eines; d’import
2.627,76 €.
F/2019/288; Grupo Electro Stoks SLU; pavelló, obra ajunt-1; d’import 1.126 €.
F/2019/294; Llonch Clima SL; canvi de màquina de conductes de l’Ajuntament;
d’import 2.763,04 €.
F/2019/330; Tresat Coordinadores de Seguridad SLPU; coordinació de seguretat i
salut obra Casal de la Gent Gran; d’import 477,95 €.
F/2019/360; Raso Oficinas Equipamientos y Decoraciones S.L.; resta comanda
18593; d’import 13.335,60 €.
F/2019/375; Motor Main SL; muntatge de bolquet, pintura i legalització:; d’import
3.025 €.
F/2019/416; Expocom Telecomunication SA; Policia local portàtil motorola i
microaltaveu; d’import 1.620,19 €.
F/2019/440; Benseny; caixa de fullets informatiu; d’import 1.524,60 €.
F/2019/471; Motor Main SL; caixa bolquet Iveco 35C11; d’import 15.730 €.
F/2019/518; Artífex Infraestructuras; certificació número 4 de les obres de
pavimentació de trams restants de carrers; d’import 84.491,15€.
F/2019/620; Mobles Mir i Equipaments SL; cadira de plàstic monobloc; d’import
177,08€
F/2019/634; Díaz de Greñu Escofet, Albert; canals d’alumini i baixants; d’import
2.659,10 €.
F/2019/716; R.A. Quantum LEAP S.L.; maqueta de la nova ordenació del centre de
Lliçà d’Amunt; d’import 9.014,50 €.
F/2019/735; Redes, Sistemas y Dominios SL; Impressora Brother HL-L5100DN;
d’import 1.622,61 €.
F/2019/777; Ingur; Redacció projecte de sectorització naus 3 i 4 de can Malé;
d’import 8.445,80€.
F/2019/796; IBBE Electricidad SA; enllumenat columnes cillíndriques i focus Casal
de Gent Gran de Palaudàries; d’import 2.058,82 €.
F/2019/797; IBBE Electricidad SA; instal·lació i legalització d’enllumenat exterior
Casal de Gent Gran de Palaudàries; d’import 1.360,67€.
F/2019/803; Isae Electrònica SL; comanda 1900096; d’import 1.429,83 €.
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2.3.- Autorització de la substitució d’una garantia dipositada en metàl·lic per un
aval bancari.
El senyor M. Á. P. L., ha sol·licitat per instància amb número de registre d’entrada
1531, la substitució d’un dipòsit monetari constituït com a garantia per la reposició de
les obres d’urbanització com a conseqüència de la construcció d’un habitatge al carrer
Ramon Casas, per un aval bancari.
Vist l’informe del Tresorer de l’Ajuntament que assenyala que, d’acord amb allò
establert a la Llei general tributària, són mitjans de garantia admesos tant el dipòsit
com l’aval.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la recepció de l’aval bancari dipositat pel senyor M. Á. P. L., com a
garantia per la reposició de les obres d’urbanització com a conseqüència de la
construcció d’un habitatge al carrer Ramon Casas, i procedir a la devolució l’import en
metàl·lic que va dipositar a l’Ajuntament pel mateix concepte.

2.4.- Devolució d’ingrés indegut en concepte de quota escolarització i acollida
matinal escola bressol
Vista la proposta de la directora de l’Escola Bressol Municipal Nova Espurna,
S’ACORDA donar de baixa el rebut 1760519/64, girat a nom de D. C. L., corresponent
a la mensualitat del mes de febrer de 2019, més l’acollida matinal, del seu fill Y. C. J.,
ja que es va donar de baixa i no va assistir al centre el mes de febrer de 2019.

3 – DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEFINITIVA DEL SUBMINISTRAMENT DE
LAMPADES I EQUIPS D’ENLLUMENAT PÚBLIC (expt. 99/13)
L’empresa IBBE Electricida SA, ha sol·licitat la devolució de la fiança dipositada en
concepte de garantia definitiva per a respondre del contracte de subministrament de
làmpades i equips d’enllumenat públic. (expt. 99/2013),
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal, que assenyala que,
havent-se exhaurit el període de garantia, no s’han observat deficiències en l’obra
executada.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar al devolució a l’empresa IBBE Electricidad SA de la fiança, d’import
4.128,23€, dipositada per a respondre del contracte de subministrament de làmpades i
equips d’enllumenat públic. (expt. 99/2013).
Segon.- Comunicar aquest acord als interessats.
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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:
-

-

P. 180; MLRG, un ajut de 33 € per a transport públic i un ajut de 150€ per a
alimentació repartits en tres lliuraments mensuals.
P. 181; FHM; un ajut de 847,50€ corresponent al 50% import menjador Apindef pel
curs 2018-19.
P. 183; IDMM; un ajut consistent la prestació del servei d’àpats a domicili.
P. 184; AM; un ajut de 100€ per a medicació.
P. 185; CMR; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, repartits en tres
lliuraments mensuals.
P. 186; JGM; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, repartits en tres
lliuraments mensuals.
P. 187; VSM; un ajut de 360€, per a alimentació, repartits en tres lliuraments
mensuals.
P. 188; JP; un ajut de 145,7€ per la compra de bombones de butà.
P. 189; EP; un ajut de 145,7€ per la compra de bombones de butà.
P. 190; SJ; un ajut de 145,7€ per la compra de bombones de butà.
P. 191; AMSG; un ajut de 145,7€ per la compra de bombones de butà.
P. 192; LIAM; un ajut de 27,40€ per a transport públic.
P. 194: CGB; un ajut de 105€ per a transport públic.
P. 196; IDI; un ajut de 27,40€ per a transport públic.
P. 200; LH; un ajut de 40€ en concepte d’ajut sanitari, dentista.
P. 201; PMH; un ajut de 145€ per a sortides i material escolar, alumne d’INS Lliçà i
de CEIP Rosa Oriol.
P. 202; AMT; prestació servei d’àpats a domicili.
P. 204; FJFL; un ajut de 322,4€ per a menjador escolar, per cobrir el període de
tres mesos.
P. 205; MCA; un ajut de 675€ corresponent al 50% de menjador escolar de gener
a juny de dos alumnes.
P. 206; KSM; un ajut de 54,8€ en concepte de transport públic.
P. 207; MJMN; un ajut de 216,6€ en concepte de 57€ de beca d’escola bressol
pels mesos de juny i juliol.
P. 211; JCM; un ajut de 150€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments
mensuals, i un ajut de 145,7 € per la compra de bombones de butà.
P. 212; YAR; un ajut de 145,7€ per la compra de bombones de butà.
P. 213; ESM; un ajut de 60€ per a medicació i un ajut de 145,7€ per la compra de
bombones de butà.
P. 214; AMSG; un ajut de 150€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments
mensuals.
P. 215; ARR; un a jut de 240€ per a alimentació en tres lliuraments mensuals, un
ajut de 90,75€ en concerta de transport públic, i un ajut de 145,7 € per a la compra
de bombones de butà.
P. 217; MSG; un ajut de 100€ en concepte de colònies escolars.
P. 219; RGP; un ajut de 75€, per cobrir el 50% de la despesa de material i sortides
escolars.
P. 220; RGP; un ajut de 142€ per a transport públic.

-

P. 222; JS, un ajut de 75€ per a material i sortides escolars.

-

-
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-

P. 224; NCP; un ajut de 241,8€ per a menjador escolar, 75% de la quota del tercer
trimestre.
P. 226; AVCGC; un ajut de 41,25€ per a transport públic.
P. 227; JAEG; un ajut de 30€ per a alimentació i un ajut de 25€ per despeses de
renovació del DNI.

4.2.RATIFICACIÓ
D’IMPOSTOS. (P. 198)

DEL

DECRET

D’AIXECAMENT

D’EMBARGAMENT

S’acorda ratificar el Decret d’Alcaldia número 255, emès el dia 12 de març de 2019,
que és del següent contingut:
“Vist l’embarg realitzat per l’Organisme de Gestió Tributària per deutes notificats i no
satisfets en el termini previst per import de 147’07 euros en el compte de titularitat de la
senyora Emilia Terns Encinas.
Vist l’informe emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
HE RESOLT:
Primer.- Aixecar l’embarg de compte titularitat de la senyora Emilia Terns Encinas, per
import de 147’04 euros, travat per l’ORGT el dia 26 de febrer de 2019, atesa la situació
econòmica familiar.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’ORGT.
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local. “

4.3.- DESPESES PIS SOCIAL C/ ALIANÇA, 20. (P. 203)
L’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament va llogar el mes de desembre de 2017 un pis
d’ús social, ubicat al Carrer l’Aliança 20, baixos 2a. Han fet instància per sol·licitar a
l’ajuntament el pagament del rebut del telèfon de juliol i dues taxes de residus
domèstics, de les quals, segons el contracte de lloguer, s’ha de fer càrrec l’Ajuntament.
Vista la proposta del Regidor d’acció social i educació,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar el pagament total de 159,26 € corresponent a les despeses de telèfon i
taxes de residus domèstics.
-

Rebut de telefònica: 40€
Taxa residus domèstics: 60,52 €
Taxa residus domèstics: 58,74 €
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4.4.- BONIFICACIÓ
MUNICIPALS

I

FRACCIONAMENT

PEL

PAGAMENT

D’IMPOSTOS

(P. 225) El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica de la senyora ETE, en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i 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.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’atorgament d’un ajut social a ETE, corresponent al 50% dels
impostos i taxes municipals pendents en concepte de l’IBI i Gestió residus de l’any
2018, que sumen un total de 849,02€
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant 50%
dels impostos indicats 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.
Tercer.- Revisar aquest acord en el termini de de dos anys.

5 - SOL·LICITUD D'AJUT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A LA
SUBSTITUCIÓ A LLUMINÀRIES LED DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC AL BARRI DE CA
L'ESTEPER (P. 193)
Vist que l’Ajuntament té interès a realitzar l’actuació consistent en la “Substitució a
lluminàries LED a l’enllumenat públic al barri de Ca l’Esteper, de Lliçà d’Amunt, per
obtenir un estalvi energètic i econòmic”, dins l’exercici 2019, amb un pressupost
d’execució material amb IVA de 108.466,80 euros. L’actuació s’emmarca dins l’objectiu
de reducció de la potència instal·lada en l’enllumenat públic, mitjançant la substitució
de lluminàries amb làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) a lluminàries amb
làmpades de LED.
Vist que la Diputació ofereix la possibilitat de sol·licitar una subvenció adreçada a
aquesta finalitat, a càrrec del seu pressupost de despeses per a l’any 2019, per import
de 60.000 euros.
Vist que la despesa anirà a càrrec de l’aplicació 17 1650 63300 “Inversions
enllumenat”, del pressupost de despeses municipal per a l’any 2019.
Vist l’informe favorable de l’interventor.
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona un ajut per import de 60.000 euros, per a
l’actuació “Substitució a lluminàries LED a l’enllumenat públic al barri de Ca l’Esteper,
de Lliçà d’Amunt, per obtenir un estalvi energètic i econòmic”, amb un pressupost
d’execució material amb IVA de 108.466,80 euros, a càrrec de l’aplicació 17 1650
63300 del pressupost de despeses municipal per a l’any 2019.
Segon.- Tramitar la sol·licitud de la subvenció davant la Diputació de Barcelona.

6 – APROVACIÓ DE L’OFERTA PUBLICA D'OCUPACIÓ 2019 (P. 195)
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.
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: Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació per l’any 2019 en els
següents termes:
ANNEX I.- PERSONAL FUNCIONARI
MODALITAT D’ACCÉS PER PROMOCIÓ INTERNA A L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ
ESPECIAL
1. Denominació: Caporal policia local
Grup: C2
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: promoció interna
MODALITAT D’ACCÉS LLIURE A L’ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
1. Denominació: Agent policia local
Grup: C2
Nombre de vacants: 2
Sistema selectiu: concurs – oposició
MODALITAT D’ACCÉS MOBILITAT HORITZONTAL A L’ESCALA ADMINISTRACIÓ
ESPECIAL
1. Denominació: Agent policia local
Grup: C2
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: mobilitat horitzontal
ANNEX II.- PERSONAL LABORAL
MODALITAT D’ACCÉS PER PROMOCIÓ INTERNA
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1. Denominació: Tècnic Auxiliar Esports
Grup: C1
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: promoció interna
2. Denominació: Oficial 1a
Grup: C1
Nombre de vacants: 2
Sistema selectiu: promoció interna
MODALITAT D’ACCÉS LLIURE
1. Denominació: Tècnic/a Mig RRHH
Grup: A2
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: concurs – oposició
2. Denominació: Administratiu/va
Grup: C1
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: concurs – oposició
3. Denominació: Operari/a
Grup: C1
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: concurs – oposició
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.

7 – AFERS DEL MERCAT SETMANAL (P.197)
El titular de la parada número 31 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt,
senyor J. J. R. S., ha sol·licitat, per instància amb registre d'entrada número 2026, un
canvi de titular de l’explotació de la parada, proposant a la senyora C. C. L.
Vist que el Reglament del mercat permet el canvi de titular de la parada, sempre que
es trobi 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 titular de la parada 31 del mercat setmanal, essent la nova
titular Concepcion Carmona Luque.
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat, a partir de la corresponent al segon
trimestre de 2019, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.

8 - SOL.LICITUD D´AJUT DE TIPUS MATERIALS DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2019
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (P. 199)
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Vist que la Diputació de Barcelona va aprovar en data 24 de desembre de 2018, el
Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 i el seu
règim regulador, i la convocatòria per a la concessió dels recursos.
Vist que dins el Catàleg de Serveis la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals de
la demarcació les activitats de suport a la funció educativa de les famílies per al curs
2019/2020 amb termini de presentació de sol·licituds fins l’1 d’abril de 2019.
Vist que l’INS Hipàtia d’Alexandria ha manifestat la seva voluntat d’adhesió.
Vist que la regidoria d’Educació de l’Ajuntament està interessada a sol·licitar les
activitats que s’adjunten a aquesta proposta.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció de tipus material indicades, dins el Catàleg
de serveis de l’any 2019, del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació
de Barcelona, proposades per la regidoria d’Educació.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

9 - ACCEPTACIÓ AJUT ECONÒMIC PER A ACTIVITATS CULTURALS DE LES
FESTES MAJORS 2019 (P. 208)
La Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona, en data 28 de febrer de 2019, va
aprovar un ajut de 2.515,00€, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de
l’any 2019, a nom de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. -codi 19/Y/264841Vista la proposta del Regidor de Cultura, Serveis Municipals i Comunicació i Relacions
Institucionals
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Acceptar l’ajut de 2.515,00€ atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, a nom de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt -codi 19/Y/264841-.
Segon.- Remetre l’acord de l’acceptació a la Diputació de Barcelona.

10 - CONVOCAR SUBHASTA PÚBLICA PER LA UTILITZACIÓ D'UN TERRENY DE
DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CASETA DE VENDA DE
PRODUCTES PIROTÈCNICS (P. 209)
En data 7 de març de 2019, el senyor Marc Rodríguez Mas sol·licità autorització
municipal per a la instal·lació d'una caseta de venda de productes pirotècnics al solar,
de propietat municipal, situat a l'Av. Països Catalans, 63 cantonada Carretera de Lliçà
a Granollers.
Donat que per a l'arrendament d'un terreny municipal s'ha de convocar subhasta
pública.
Vista la proposta de l’ Alcalde i Regidor de Governació i Protecció Civil,
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La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Convocar mitjançant subhasta pública, la utilització del terreny municipal situat
a l'encreuament de l'Av. Països Catalans, 63 amb la Carretera de Lliçà a Granollers, a
l'aparcament de la piscina municipal per a la instal·lació d'una caseta de venda de
productes pirotècnics, amb les següents condicions:
1. El període d'utilització serà des del 14 al 23 de juny de 2019.
2. El tipus de licitació serà de 1.200 euros.
3. El termini de presentació de propostes acabarà el dia 31 de març de 2016.
4. Anirà a càrrec de l'arrendatari l'abonament del subministrament d'aigua i llum que
consumeixin, la instal·lació i posterior desmuntatge de la caseta i l'obtenció de la
preceptiva autorització governativa.
5. L'arrendatari no podrà destinar el terreny a cap altra activitat, ni realitzar obres, ni
subarrandar-lo a tercers, obligant-se a tenir quantes autoritzacions precisin per al
desenvolupament de l'activitat.

11 – APROVACIÓ DEL PRESSUPOST D'ORGANITZACIÓ DEL NETRWORKING 2019
(P. 210)
Des de l’any 2013, l’Ajuntament ha vingut organitzant trobades d’intercanvis empresarials
per tal de dinamitzar el teixit productiu del municipi. Aquests intercanvis van ser
conseqüència de la demanda d’empresaris del poble que en el seu moment van considerar
què des de l’àrea del servei de promoció econòmica municipal s’havien de dinamitzar els
intercanvis d’aquest tipus, ja que facilitaven a les empreses la possibilitat de conèixer-se i la
col·laboració entre elles per tal d’obrir-se a altres mercats en entorns més propers, ja fos
mitjançant l’adquisició de materials pels seus respectius processos de producció, de venda
o distribució.
Durant tots aquests anys el col·laborador en l’organització d’aquests esdeveniments ha
sigut l’empresa Getting Contacts que empra metodologia pròpia i que consisteix en posar
en contacte a través d’entrevistes directes a empreses prèviament seleccionades. Aquesta
preselecció ve determinada pels interessos que les mateixes ja han informat a l’hora
d’inscriure’s. A mode d’exemple i segons recull l’avaluació de les jornada de l’any passat,
es van celebrar un total de 217 entrevistes de les quals els participants van avaluar 139
(67%) com positives per les seves empreses. En conseqüència, que els resultats obtinguts
al llarg d’aquests anys han resultat satisfactòriament valorats pels empresaris participants.
Per aquest any 2019 i tal com ja es va fer l’any passat, es preveu dur a terme la celebració
d’intercanvi empresarial dins la II Fira Tenes.
Vista la proposta del Regidor de centres cívics i local socials, cooperació, atenció al ciutadà,
comerç, consum, turisme, empresa i ocupació.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Getting Contacts, que ascendeix a
un màxim de 4.500,00€, per a l’organització del Netrworking 2019, dins el marc de la II Fira
Tenes.
Segon.- Aplicar la despesa a la partida núm.: 08 4300 22706 (projectes de promoció
econòmica), del pressupost de despeses de 2019 del servei de promoció econòmica.
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12 – APROVACIÓ DE CONVENI PER L’ADEQUACIÓ DE TERRENY I IMPLANTACIÓ
D’ÚS D’APARCAMENT PÚBLIC I GRATUÏT
S’acorda aprovar el contingut del Conveni amb l’empresa Gesdip SAU, que especifica que
l'Ajuntament de Lliçà d’Amunt, mentre no s’aprovi el Pla especial d’assignació d’us a l’equipament
municipal situat entre els carrers Indústria, La Fàbrica i Avinguda Països Catalans, destinarà part
d’aquesta finca a aparcament públic en superfície, de conformitat amb plànol d’ubicació referit
anteriorment i acompanyat a aquest Conveni com annex III.
Per la seva part l’empresa GESDIP, SAU, en tant que serà especialment beneficiada pel
desenvolupament de l’ús aparcament en part de la finca de titularitat municipal qualificada com
a equipament públic, es compromet a redactar, dirigir i executar al seu càrrec el projecte
d'obres de construcció de l'aparcament, d'acord amb les directrius municipals, i en farà
lliurament a l'Ajuntament un cop finalitzades les obres, i a executar, a més, les obres d’entrada
a l’aparcament: gual a la vorada del carrer Indústria, la sortida de l’aparcament pel carrer de la
Fàbrica, asfaltat del tram des de la sortida de l’aparcament fins a l’Avinguda dels Països
Catalans; i a l’Adequació de pas sobre elevat a l’Avinguda dels Països Catalans per comunicació
entre ambdues vorades.

13 – APROVACIÓ DE BESTRETES PER A ACTIVITATS INCLOSES EN ELS
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE LA REGIDRIA DE JOVENTUT (P. 216)
A proposta de la regidoria de joventut, s’acorda aprovar les bestretes per a la realització de
les activitats, incloses dins el programa de pressupostos participatius 2019 de la Regidoria
de Joventut, que s’indiquen a continuació:
-

2n. Survival Zombie: 700 €
2a. nit de DJ: 2.000 €
Concurs de monòlegs i més: 2.000 €

14 – AFRES URGENTS
14.1.- MODIFICACIÓ TEMPORAL DELS PREUS PÚBLICS DEL GIMNÀS MUNICIPAL
DEGUT A LES OBRES DE MILLORA (P. 218)
Des de mitjans de febrer s’estan realitzant obres de millora a les instal·lacions del
Pavelló municipal d’esports, i això en poc o molt està afectant al servei habitual.
S’està intentant minimitzar l’impacte però estem creant incomoditat a la prestació
servei, així que degut a les molèsties generades, s’ha decidit aplicar un descompte
d’un terç de la quota actual mentre duri el període d’execució de les obres de millora.
Vista la proposta del Regidor d’esports,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar el descompte d’un terç de la quota actual dels preus públics del gimnàs
del Pavelló d’esports, com a conseqüència de l’afectació en el servei de les obres de
millora que s’estan efectuant, reflectit en el següent llistat:
TARIFES MENSUALS USUARIS PAVELLÓ D'ESPORTS
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NO EMPADRONATS +60 ANYS

10,00 €

IMPORT AMB
DTE. 1/3
6,67 €

QUOTA MENSUAL

18,00 €

12,00 €

QUOTA MENSUAL - 1 MEMBRE FAMILIA
NOMBROSA DTE. 25%

13,50 €

9,00 €

QUOTA MENSUAL - 2 MEMBRES FAMÍLIA
NOMBROSA 50%

9,00 €

6,00 €

13,50 €

9,00 €

9,00 €

6,00 €

MENSUALITAT

27,00 €

18,00 €

MENSUALITAT - MAJORS 60 ANYS

21,00 €

14,00 €

MENSUALITAT
FAMÍLIA

MATEIXA

20,25 €

13,50 €

MENSUALITAT - 1 MEMBRE FAMÍLIA
NOMBROSA DTE. 25%

20,25 €

13,50 €

MENSUALITAT - 2 MEMBRES FAMÍLIA
NOMBROSA DTE. 50%

13,50 €

9,00 €

MENSUALITAT (EMPADRONATS)

13,50 €

9,00 €

MENSUALITAT - ATURATS

13,50 €

9,00 €

MENSUALITAT - DISCAPACITATS

13,50 €

9,00 €

TARIFA
ACTIVITAT
FISICA GENT
GRAN

GIMNÀS JOVES

IMPORT

QUOTA MENSUAL - FAMILIAR 25%
QUOTA MENSUAL - DISCAPACITATS

GIMNÀS

14.2.APROVACIÓ
PERILLOSOS (P. 223)

-

LLICÈNCIES

MEMBRES

MAJORS

60

TINENÇA

ANYS

ANIMALS

POTENCIALMENT

Els interessats relacionats a continuació han sol·licitat la llicència administrativa per a
la tinença d’animals potencialment perillosos.
Nom i Cognoms

Adreça

D. B. R.

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

1
2
3
4

Á. A. N.
C. L. G.

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

Y. F.D. P.
5
6
7
8
9
10
11
12
13

----------------------------J. N. L.
E. C. Q.
J. C.M.
I. N. V.
J. M. M. S.
J. A. B. D. L. O.
C. R. P.
I. D. R.
J. S. M.

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

Gos
American
Staffordshire
terrier
American
Staffordshire
terrier
Rotweiller
American
Staffordshire
terrier
American
Staffordshire
terrier
Rotweiller
Rotweiller
Creuat GPP
Rotweiller
Doberman
Bull Terrier
Bull Terrier (2)
American
Staffordshire

Bull
Bull

Bull
Bull

Bull
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terrier
14

----------------------------R. O. M.

American
terrier

Staffordshire

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.- Atorgar 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
D. B. R.
Á. A. N.
C. L. G.
Y. F.D. P.
J. N. L.
E. C. Q.
J. C.M.
I. N. V.
J. M. M. S.
J. A. B. D. L. O.
C. R. P.
I. D. R.
J. S. M.
R. O. M.

Nº Expedient
294
367
374
390
398
400
401
402
403
80R
297
232
404
195

Nº Llicència
27/2019
28/2019
29/2019
30/2019
31/2019
32/2019
33/2019
34/2019
35/2019
36/2019
37/2019
38/2019
39/2019
40/2019

Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

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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