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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA       
2 DE MARÇ DE 2020 
 
Lliçà d’Amunt, 2 de març de 2020.  
 
A les 18,15 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió 
ordinària de primera convocatòria, que presideix el senyor Alcalde, Ignasi Simón i 
Ortoll. Hi assisteixen els regidors i regidores Maria del Mar Pedrerol Villarroya, David 
Morales Campos, Fran Sánchez Castilla, Lourdes Estéfano Orozco 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 D’ACTES ANTERIORS 
 
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, 
que fou el dia 17 de febrer de 2020. 
 
 
2.- DESPESES 

2.1.- S’acorda aprovar la relació d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació, número O/2019/59, que conté els següents documents: 
 

- Herrero Cabrero, Jordi Maria; material informàtic; d’import 10.340,54€; amb 
càrrec a la partida 15/9200/62600. 

- Endesa Energia SA; facturació energia elèctrica; d’import 52.275,36€; amb 
càrrec a les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 
24/3370/22100, 16/9200/22100 i 15/1650/22100. 

- Electricitat Boquet SL; certificació primera instal·lació de 585 lluminàries led; 
d’import 150.073,80€; amb càrrec a la partida 17/1650/63300. 

- Petro Santa Eulàlia SL: subministrament de gasoil C; d’import 5.625€; amb 
càrrec a la partida 03/3230/22102. 

- Elecnor SA; instal·lació de lluminàries led al barri de Ca l’Esteper; d’import 
73.634,14€; amb càrrec a la partida 17/1650/63300. 

- Redes, Sistema si Dominios SL; Servidor HP i altre material informàtic; d’import 
5.916,90€; amb càrrec a la partida 15/9200/62600. 

- Open Energy 2012 SL; quota hosting i suport tècnic informàtic del programa 
GEMWEB; d’import 3.020,16€; amb càrrec a la partida 15/9200/21600. 

- Suministros A. Trullàs SA; vestuari; d’import 3.273,41€; amb càrrec a la partida 
16/9200/22104. 

- Ausolan RCN SLU; beques ajuntament, monitoratge menú; d’import 3.146,51€; 
amb càrrec a la partida 04/2310/48002. 

- Pinin Lavin, Delia; material farmàcia; d’import 7.385,40€; amb càrrec a la 
partida 17/1532/61900. 

- Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt; Conveni Aliança 2019, temporada activitats 
culturals, últim pagament; d’import 6.408,44€; amb càrrec a la partida 
01/3380/48001.  

 
 
2.2.- S’acorda aprovar la relació d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació, número O/2020/1, que conté els següents documents: 
 

- Martín Hoyos, David Rogelio; estilisme reis d’orient; d’import 3.327,50€, amb 
càrrec a la partida 01/3380/22609. 
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- Sanz Àlvarez, Josefa; lloguer 3 carrosses Reis 2020; d’import 12.100€; amb 
càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt; treballs efectuats a Can 
Montcau, 4t. trimestre 2019; d’import 6.805,77€; amb càrrec a la partida 
25/1532/22699. 

- Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt; Servei de manteniment, 4t. 
trimestre 2019; d’import 10.353,57€€; amb càrrec a la partida 25/1532/22699. 

- Kiloenergia Grups Electrònics i Servei SL; lloguer de grup electrogen 150 kva 
insonoritzat; d’import 7.355,59€; amb càrrec a la partida 15/9200/21300. 

- Kiloenergia Grups Electrònics i Servei SL; manteniment i consumibles; d’import 
5.126,47€; amb càrrec a la partida 15/9200/21300. 

- Associació Arae per la Promoció de l’Aprenentatge; Projecte Creix, gener 2020; 
d’import 3.351,72€; amb càrrec a la partida 03/3230/22699. 

- Sanitaris i Serveis 47, lloguer tanques, transport i recollida; d’import 3.257,32€; 
amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Endesa Energia SA; terme energia variable, afores Can Melé; d’import 4.411€; 
amb càrrec a la partida 16/9200/22100. 

- Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt; servei de jardineria, octubre a 
desembre 2019; d’import 20.790,96€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 

- Riera Bosch, Pau; feines realitzades Lot 2; d’import 8.966,10€; amb càrrec a la 
partida 13/1710/21000. 

- Comercial Gasuir SL; carburants; d’import 8.449,31€; amb càrrec a la partida 
18/1621/22103. 

- Endesa Energia SA; terme d’energia variable, afores Can Melé; d’import 
4.403€; amb càrrec a la partida 16/9200/22100. 

- ABS Informàtica SL; Contracte de manteniment informàtica; d’import 3.218,60€; 
amb càrrec a la partida 15/9200/21600. 

- Produccions Artístiques Victori S.L.; contractació laser show amb equip de so, 
el 5/1/20202; d’import 6.688,88€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

 
 
3 – ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE PERRUQUERIA DEL CASAL DE LA GENT 
GRAN DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 14 d’octubre de 2019, va 
acordar convocar un procediment obert, amb forma licitatòria atenent a diversos criteris, per 
adjudicar la concessió administrativa d’ús i aprofitament de la Perruqueria situada al Casal 
de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt. 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de proposicions, i admeses les proposicions 
presentades, la Mesa de contractació ha valorat la documentació de les presentacions 
valorades, amb el següent resultat: 
 
Aspirant  Puntuació   
 
1.- E.M.G.     26 
2.- A.I.L.G.    37 
3.- S.C.L.    62 
4.- M.C.G.M.        59 
  
Vist que la puntuació més alta és l’aconseguida per l’aspirant número 3.  
 
Atès que en data de 17 de juny de 2019 va aprovar-se decret d’Alcaldia pel qual 
l’Alcalde delega a la Junta de Govern Local les atribucions per contractar obres, 
subministres, serveis, gestió de serveis públics, els contractes administratius especials 
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i els contractes privats sempre que la seva quantia no excedeixi del 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost, ni, en cap cas els 6 milions d’euros. 
 
Vista la proposta de la Mesa de Contractació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de concessió administrativa d’ús i aprofitament de la 
Perruqueria situada al Casal de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt, a la senyora S. C. L., per 
les raons exposades anteriorment. 
 
Segon.- Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris 
per dur a terme l’operació.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
4 – 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. 130;  MYA; un ajut de 133,79€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 131; MG; un ajut de 80€ per a transport públic. 
- Pr. 132; JGT; un ajut de 100€ per a productes farmacèutics. 
- Pr. 133; LFV; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 134; LIAM; un ajut de 180€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 136; VG; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 137; JBO; un ajut de 90€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals.  
- Pr. 138; MTMDBH; un ajut de 90€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 139; RMDM; un ajut de 133,7€ per a la compra de bombones de butà. 
- Pr. 140; QC; un ajut de 180€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 141; FMR; un ajut de 30,50€ per a transport públic. 
- Pr. 143; VF; REVOCAR l’ajut atorgat per la Junta de Govern Local a la sessió 

de 17 de febrer de 2020 en concepte de transport, d’import 210,40€ pel fet que 
l’alumne s’ha traslladat a viure fora del municipi i també ha canviat de centre 
escolar. 

- Pr. 144 I 145; ACF; DONAR DE BAIXA I DEVOLUCIÓ  de l’import dels rebuts 
de Teleassistència des del mes d’abril de 2018, fins a l’actualitat, perquè la 
usuària es troba ingressada en una residència des d’aquella data. 

- Pr. 146; ILE; DONAR DE BAIXA els rebuts de Teleassistència generats durant 
l’any 2019 i DEVOLUCIÓ dels imports cobrats de de l’1 de juliol de 2019, per 
defunció de l’usuari. 

- Pr. 147; CABP; DONAR DE BAIXA la proposta 123/20 aprovada per la Junta 
de Govern Local, a la sessió de 17 de gener de 2020, corresponent a ajut per 
la compra de bombones de butà, per DUPLICAT amb la proposta 123. 

- Pr. 148; Carlos Alberto Becerra Pechené; un ajut de 300€ per a alimentació, a 
repartir en tres lliuraments mensuals. 
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- Pr. 149; LH; un ajut de 56,75€ per a transport públic. 
- Pr. 150; JCM; un ajut de 22,40€ per a transport públic. 
- Pr. 152; EPL; un ajut de 40€ per a alimentació, a repartir en dos lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 153; FMY; un ajut de 110€ per a alimentació i higiene; a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 154; Lídia dos Santos; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir 

en tres lliuraments mensuals. 
- Pr. 156; MCM; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 157; PAO; un ajut de 900€ per al pagament parcial d’un mes de servei de 

residència, i donar-lo de baixa del SAD que s’estava realitzant de treballadora 
familiar, servei de neteja, menjador a domicili, teleassistència, servei Apropa’m 
i targeta moneder. 

- Pr. 159; MPG; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- Pr. 160; SSM; un ajut de 240€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 
mensuals. 

- Pr. 161; EMM; un ajut de 113,50€ per a transport públic. 
- Pr. 163; RTY; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals 
- Pr. 164; ARR; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 165; IMM; un ajut de 125€ per a pagar el 50% de material i sortides 

escolars de dos alumnes. 
- Pr. 166; RGP; un ajut de 105,20€ per a transport públic. 
- Pr. 167; NG; un ajut de 72,80€ per a transport públic. 
- Pr. 168; BAL; un ajut de 420€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 169; RMM; un ajut de 53,48€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 170; LPC; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 171; MFL; un ajut de 22,7€ per a transport públic. 

 
 
5 – RECTIFICACIÓ DE LA BAIXA PARCIAL D’UN REBUT DEL CASAL D’ESTIU 
2019 (Pr. 135) 
 
La Regidoria de Joventut va organitzar com cada any el Casal d’Estiu 2019 i va 
elaborar el document pertinent pel seu cobrament a través l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
Degut a un error administratiu es va cobrar l’import incorrecte a un rebut amb 
càrrec/valor 1760547/133 de 494,78€ a nom de J.M.F., pare de l’E.F.M. Es va notificar 
aquest error canviant l’import per 294,70, per tant es va sol·licitar l’aprovació de la baixa 
parcial de 200,08 €. Com que també era un import erroni es va tornar a notificar aquest 
error i es va procedir al cobrament de l’import correcte que corresponia a la quantitat de 
264,70€, per tant es va sol·licitar la baixa parcial de 230,08€. 
 
Vista la proposta del Regidor de joventut 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- APROVAR de la baixa parcial correcte i definitiva del rebut amb càrrec/valor 
1760547/133, a nom de JMF, en concepte de Casal d’Estiu 2019,  
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
6 - APROVACIÓ RETORN GARANTIA DEFINITIVA MAQUINA ESCOMBRADORA (Pr. 
151) 
 
L’any 2018 es va licitar la compra de dues màquines escombradores, en dos lots, 
adjudicats a l’empresa Grau Maquinària. 
 
En data 12.3.2018 Grau Maquinària va dipositar la garantia definitiva per 
l’escombradora HAKO2200 matrícula 9641BGX per valor de 4.728,70 €  
 
En data 27.11.2018 es va produir un incendi de la màquina escombradora HAKO2200 
matrícula 9641BGX amb resultat de sinistre total. 
 
Atès que el període de la garantia definitiva que va dipositar l’empresa adjudicatària, 
que era de dos anys, deixa de ser procedent ja que la màquina va quedar inutilitzable 
a resultes de l’incendi. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el retorn de la garantia definitiva dipositada per Grau Maquinària per el 
subministrament de la màquina escombradora HAKO2200 matrícula 9641BGX per import 
de 4.728,70 € 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
7 -  APROVACIÓ DE LES BASES MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS PER 
CONSTITUIR BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A D’EDUCACIÓ INFANTIL, TORN 
LLIURE, ADSCRITA AL DEPARTAMENT D’ESCOLES BRESSOL DE 
L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT. (Pr. 155) 
 
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs de mèrits, torn 
lliure, d’una borsa de treball en règim laboral interí, adscrita al departament de les 
Escoles Bressol 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 de l’Alcalde i Regidor de recursos humans, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per constituir una borsa de 
treball en règim laboral interí mitjançant concurs de mèrits, adscrita al departament 
d’Escoles Bressol de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 
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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 el procediment per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a 
d’educació infantil adscrita al departament d’Escoles Bressol de l’Ajuntament de Lliça 
d’Amunt, publicant simultàniament l’anunci de la convocatòria.  
  
 
8 - PROPOSTA DE GESTIÓ D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS DELEGATS A 
L’ORGANISME DE GESTIÒ TRIBUTÀRIA (Pr. 162) 
 
El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la 
titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se a l’article 7.1 de l’esmentat text legal 
que dites facultats es podran delegar en altres entitats locals en el territori de les quals 
estigui integrat el municipi. 
 
A l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast de la col·laboració que la 
Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments de la província, en matèria de gestió 
dels seus ingressos, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària, aquest 
Ajuntament, amb anterioritat, ha acordat delegar en la Diputació de Barcelona un 
conjunt ample de funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels seus 
ingressos. 
 
En data 16 de setembre de 2019 el Sr. J.L.M., amb DNI: ...557Y i la Sra. M.C.L.M, amb 
DNI: ...194, sol·liciten la bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre l’increment 
del valor dels terrenys de naturalesa urbana, meritada per la transmissió de l’immoble 
situat a l’Avinguda dels Països Catalans, 114-116 i carrer Barcelona, 20, per causa de 
defunció del Sr. A.L.G. al tractar-se de l’immoble habitual del causant 
 
Aquesta finca correspon a dues referències cadastrals, una amb adreça per l’Avinguda 
dels Països Catalans, 114-116 amb ref. Cadastral 6772205DG3067S0001OA i l’altre 
pel carrer Barcelona, 20 amb ref. Cadastral 6772204DG3067S0001MA, però al 
registre de la propietat consta una sola parcel·la inscrita al Tom: 417 Llibre: 13, Foli: 
102, Finca 1258 
 
En l’apartat b de l’article 6è de l’ordenança fiscal núm. 4 sobre l’Impost sobre 
l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, fa referència a la bonificació 
del 95% de la quota de l'impost, en les transmissions de terrenys, i en les 
transmissions o constitucions de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que 
afectin a l'habitatge habitual de causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a 
favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges o parelles de fet 
inscrites al Registre de parelles consensuals de Lliçà d’Amunt, i els seus ascendents 
de primer grau i adoptants.  
 
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el 
causant. No obstant, s’entendrà que l’habitatge no perd el caràcter d’habitual a efectes 
d’aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de 
salut del causant suficientment acreditades.  
 
Atès l’acord de reserva de facultats acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
en data 29 d’octubre de 2009 en virtut del qual l’Ajuntament es reserva la facultat de 
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realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, 
les facultats d’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 de la totalitat 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. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’Hisenda, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana, meritada per la transmissió, de l’immoble 
situat a l’Avinguda dels Països Catalans, 114-116 amb ref. Cadastral 
6772205DG3067S 0001OA i de l’immoble del carrer Barcelona, 20 amb ref. Cadastral 
6772204DG3067S0001MA, per causa de defunció del Sr. A.L.G. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, a l’Organisme de Gestió Tributària i 
a la intervenció Municipal. 
 
 
9 – AFERS SOBREVINGUTS 
 
9.1.- CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN TANCAMENT A BASE DE 
MAMPARES ACÚSTIQUES AL CASAL DE LA GENT GRAN DE PALAUDÀRIES 
 
Vist l’informe, emès en data 18 de febrer de 2020, pel Coordinador de Serveis 
Territorials Municipal, de necessitat i conformitat de contractar el Subministrament d’un 
tancament a base de mampares acústiques en el casal de la Gent Gran de 
Palaudàries, que s’incorpora a l’expedient. 
 
De conformitat amb el què disposen els articles 63.3. a) i 118 de la Llei 9/2017 de 
contractes del Sector Públic, quan als contractes menors. 
 
Vista la proposta de la Regidora d’obres i urbanisme. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Notson Acústica SL, el contracte menor pel 
subministrament d’un tancament a base de mampares acústiques pel Casal de la Gent 
Gran de Palaudàries, per l’import de 9.216, 57 euros (IVA inclòs). 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a despesa 
màxima del contracte. 
 
Tercer.- La presentació de les factures per la prestació del servei/subministrament es 
realitzarà en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
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9.2.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ PRIMERA DE LES OBRES DE 
CLAVEGUERAM DEL BARRI DE CAN MERLÈS 
 
L’empresa Bigas Grup SLU, adjudicatària de les obres del Projecte modificat de 
Clavegueram del barri de Can Marlès, ha presentat la certificació número 1 corresponent al 
treballs realitzats durant el mes de febrer de 2020. 
 
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 1 de les obres del Projecte modificat de clavegueram 
del barri de Can Merlès presentada per l’empresa Bigas Grup SLU, d’import 53.286,99 €. 
 
 
9.3.- RESOLUCIÓ PER MUTU ACORD DEL CONVENI DE CESSIÓ PER L’ÚS DE 
L’EQUIPAMENT MUNICIPAL DEL BARRI DE PINEDES DEL VALLÈS DE LLIÇÀ 
D’AMUNT. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, representat pel Sr. Alcalde, Ignasi Simon i Ortoll, i 
l’Associació de Veïns de Pinedes del Vallès, representada per la seva presidenta, Sra. 
A.E.V., han signat un document, de mutu acord, per la resolució del Conveni de cessió 
per l’ús de l’equipament municipal del barri de Pinedes del Vallès de Lliçà d’Amunt, 
atès que aquesta entitat va aprovar en Assemblea celebrada el 23 de febrer de 2020 la 
seva dissolució definitiva. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el contingut del document de resolució, per mutu acord, del Conveni de 
cessió per l’Ús de l’equipament municipal del barri de Pinedes del Vallès de Lliçà 
d’Amunt. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 18,40 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 
 
 
 


