ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
27 DE GENER DE 2020

Lliçà d’Amunt, 27 de gener de 2020.
A les 18,10 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 David Morales Campos, Fran Sánchez
Castilla, Lourdes Estéfano Orozco, i Maria del Mar Pedrerol Villarroya. Són assistits
per la Secretària accidental de la Corporació, senyora Gemma Navarro i Medialdea.
S’han escusat el regidor Albert Iglesias Boza i l’Interventor municipal Antoni Hierro
Medina.

1 - DESPESES
S’acorda aprovar la següent relació de documents d’Autorització, Disposició i
Reconeixement d’Obligació, (Relació núm. O/2019/55):
-

-

-

-

-

-

-

-

Naturalea Conservació SL; Redacció projecte per la creació d’un camí fluvial
vorejant el riu Tenes; d’import 9.873,60€; amb càrrec a la partida
19/1510/62700.
Sorea SAU; renovació xarxa d’aigua; d’import 29.017,31€; amb càrrec a la
partida 17/1610/61910.
Sorea SAU; renovació xarxa d’aigua; d’import 21.923,29€; amb càrrec a la
partida 17/1610/61910.
Consorci Besòs Tordera; Obres de reposició i millora de clavegueram de Lliçà
d’Amunt, setembre 2019; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida
17/1600/60900.
Obres i Paviments Llovet SL; treballs de reparació d’esquerdes en paviment i
de canal de drenatge; d’import 4.616,15€; amb càrrec a la partida
17/1532/61909.
Catalana Empordanesa de Serveis SL; treballs d’obra civil, demolicions,
excavacions, tapats, reposicions i construcció d’arqueta; d’import 38.401,45€;
amb càrrec a la partida 17/1610/61910.
Catalana Empordanesa de Serveis SL; treballs d’obra hidràulica, instal·lació de
canonada i connexions; d’import 24.461,90€; amb càrrec a la partida
17/1610/61910.
Consorci Besòs Tordera; Obres de reposició i millora de clavegueram de Lliçà
d’Amunt, octubre 2019; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida
17/1600/60900.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades,
resta directe Mataró; d’import 13.649,32€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Becerra & Navarro SL; reparació de contenidors grisos; d’import 4.801,28€;
amb càrrec a la partida 18/1630/22699.
Comercial gasuir SL; AOC 73631214; d’import 8.799,41€; amb càrrec a la
partida 18/1621/22103.
Endesa Energía SA; Facturació energia elèctrica, afores Can Melé; d’import
4.085,21€; amb càrrec a la partida 16/9200/2100.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides,
resta novembre 19; d’import 3.008,48€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
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-

-

-

-

-

Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades,
resta novembre 19; d’import 16.736,04€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades,
resta directe Mataró novembre 19; d’import 17.839,41€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria
orgànica a planta, novembre 19, impropis 7,29%; d’import 5.102,30€; amb
càrrec a la partida 18/1622/22700.
Consorci Besòs Tordera; Obres de reposició i millora de clavegueram de Lliçà
d’Amunt, novembre 2019; d’import 7.562,50€; amb càrrec a al partida
17/1600/60900.
Nedgia Catalana; Drets d’extensió de xarxa; d’import 3.782,4ó de xarxa;
d’import 3.782,46€; amb càrrec a la partida 15/9200/21300.
Fun On Ice, pista de gel natural; d’import 9.400€; amb càrrec a la partida
02/3300/22609.
Empresa Sagalés SA; Servei transport de viatgers, desembre 19; d’import
47.430,15€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
Empresa Sagalés SA; Servei transport de viatgers, desembre 19; d’import
19.944,14€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
Comercial Gasuir SL; AOC: 75480100; d’import 8.375,29€; amb càrrec a la
partida 18/1621/22103.
Consorci Besòs Tordera; Prestació servei de clavegueram de Lliçà d’Amunt,
novembre 19; d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000.
Saica Natur SL; Canon centro; d’import 3.669,30€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Consorci Besòs Tordera; Prestació servei de clavegueram de Lliçà d’Amunt,
desembre 19; d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000.
Oktitans SL; parc de Nadal 2019; d’import 12.777,60€; amb càrrec a la partida
02/3300/22609.
Catalana de Televisió Local SL; Impressió butlletí Informa’t; d’import 4.201,60€;
amb càrrec a la partida 21/9200/22799.
Usis Guirao SL; cinturó exterior de cordura de 50 mm.; d’import 3.435,80€; amb
càrrec a la partida 12/1320/22000.

2.- RETORN IMPORTS COBRATS INDEGUDAMENT SANCIÓ. SANCI-14/2017 (Pr.
29)
En data 14 de juny de 2017, d’acord amb el que disposa l’article 9 i següents del
Decret 278/1993, sobre el procediment sancionador aplicable als àmbits de
competència de la Generalitat, s’incoà expedient sancionador als senyors Gustavo A.
P.S. i M.P.C., residents a la finca situada al núm. 10 del carrer Gavina de Lliçà
d’Amunt, per la presumpta comissió d’una infracció de l’art. 23.a.1) de l’Ordenança
Municipal d’estalvi d’aigua de Lliçà d’Amunt, consistent en la manipulació il·legal de
comptadors.
Per aquesta raó, en data de 14 de novembre de 2018 va dictar-se decret d’alcaldia pel
qual va acordar-se sancionar als interessats, com a responsables de la infracció abans
esmentada, amb la imposició d’una sanció de 1.501 euros.
En data de 5 de febrer de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar el pagament del
deute de manera fraccionada.
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Vist que el 10 de desembre de 2019 els interessats han satisfet la darrera quota
fraccionada de 100 euros, resultant un sobrant final de 50 euros, és procedent el retorn
d’aquest sobrant.
Vista la proposta de l’alcalde i regidor d’hisenda.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el retorn de la quantitat de 50 euros als senyors G..A.P.S. i M.P.C.
per les raons anteriorment exposades.
Segon.- Notificar el contingut d’aquest acord als interessats.

3 – 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. 30; MG; un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals i un ajut de 40€ per a transport públic.
Pr. 31; MCA; un ajut de 420€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
Pr. 32; DCO; un ajut de 420€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
Pr. 33; ARI; un ajut de 160€ per a transport públic.
Pr. 34; AFF; un ajut de 133,7€ per la compra de bombones de butà.
Pr. 35; MAG; un ajut de 119,05€ per a transport públic.
Pr. 37; PAO; un ajut de 133,7€ per la compra de bombones de butà.

-

Pr. 49; MMC; S’acorda denegar l’ajut sol·licitat en concepte de targeta moneder
per incompliment dels requisits establerts.

-

Pr. 41; PC, S’acorda denegar l’ajut sol·licitat en concepte d’alimentació, degut
al mal ús del tiquets, ja que no corresponen a la compra d’aliments bàsics de
primera necessitat.

4 - APROVACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB LES ENTITATS AMB
ESPORT DE FORMACIÓ I PROMOCIÓ DE L’ESPORT FEMENÍ I LA IGUALTAT 2020
(Pr. 36)
Amb motiu de la necessitat que troba l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a través de la
Regidoria d’Esports de subvencionar de manera directa les entitats amb esport de
formació, es proposa un model de conveni de col·laboració per tal de dotar d’un ajut
econòmic a aquestes entitats per dur a terme les seves iniciatives i projectes esportius
ja que es considera una necessitat prioritària la promoció de l’esport en edat escolar, la
formació esportiva dels infantis i joves del poble, fomentant la competició esportiva
federada.
Vista la proposta del regidor d’esports,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
3

PRIMER: Aprovar els models de conveni de col·laboració, del Club Esportiu Lliçà d’Amunt,
el Club Bàsquet Lliçà d’Amunt, el Futbol Sala Lliçà d’Amunt, l’Amunt Club Ciclista, el Club
Patí Lliçà d’Amunt, el Club Esportiu Shorin-Ryu Karate Goshin-do, el BMX Vallès Club i el
Club Patinatge Artístic Lliçà d’Amunt, i notificar aquesta aprovació a les mateixes entitats.

5 - APROVACIÓ BESTRETA PER PAGAMENTS NO ORDINARIS DEL SERVEI DE
GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA (Pr. 38)
Atès que el servei de gestió de residus i neteja viària es presta directament per l’Ajuntament
des de 1 de febrer de 2014, incloent el servei de reparació de vehicles de la flota municipal.
Atès que algun tipus de servei o reparació es produeix amb caràcter d’urgència i es
realitzen compres en algun proveïdor on cal pagar en efectiu.
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar la disposició d’una bestreta per valor de 400 € per al servei de gestió de
residus i neteja viària i servei de reparació de vehicles.

6 - ASSABENTAT DEL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE I LA NORMATIVA D´
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE ESCOLAR A LES ESCOLES
BRESSOL MUNICIPALS. (Pr. 39)

En aquests últims any les escoles bressol han decidit fer un canvi de mirada de
l´infant en la seva línia pedagògica.
L´equip docent es defineix com “acompanyadores d’infants i creadores
d’entorns”. Quan parlem d’acompanyar als infants, volem dir estimar-los i
respectar-los com a persones que tenen la seva pròpia voluntat de viure i
conviure. Respectem els ritmes individuals, les necessitats, els desitjos i els
sentiments.
Entenem l’infant com una persona competent, protagonista de la seva història,
actiu, amb curiositat i amb ganes de descobrir i aprendre. Per això, a les
nostres escoles pretenem potenciar i afavorir el desenvolupament màxim de les
capacitats: intel·lectuals, motrius, socials, afectives i emocionals dels infants.
Ens basem en una pedagogia activa, respectuosa amb el ritme i la individualitat
de cada infant, on es potencia el respecte, l’acceptació, l’autonomia, la llibertat,
l’escolta activa i el descobriment d’un mateix i de l’entorn. Tenim present,
doncs, respectar el principi de llibertat dels nostres infants, deixant que ells
decideixin els camins que els portaran a viure les experiències que més els
interessen i necessiten en cada moment del seu desenvolupament, confiant en
les seves capacitats per fer-ho. Alhora, però, els fem de guia, posant els límits
necessaris per al seu benestar, tant físic com psicoemocional, al mateix temps
que els transmetem les normes socials i de convivència.
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Els equips han documentat tota aquesta nova línia d´actuació en l´elaboració del
Projecte Educatiu de Centre i la Normativa d´ Organització i Funcionament del
centre escolar.
Vista la proposta del Regidor d’educació,
La Junta de Govern Local, ACORDA:

Únic.- Manifestar la conformitat amb aquests documents: el PEC Projecte
Educatiu de Centre i el NOFC Normativa i Funcionament del Centre Escolar de
les escoles bressol municipals.
7 - CONTRACTACIÓ DE COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT PER A
L’ACTUACIO 4 PIA2019-20 ESTANY COLOMERS (Pr. 42)
En data 10 de febrer de 2020 està previst l’inici de les obres relatives a l’actuació 4 del
Pla d’Inversions Anual 2019-20 de la xarxa d’aigua, al carrer Estany de Colomers de
Lliçà d’Amunt.
És necessari un Coordinador de Seguretat i Salut per les obres esmentades. S’ha
demanat pressupost a l’arquitecte tècnic Sr. Josep Lluís Sala Sanguino, que l’ha
presentat per un import de 453,75 €, IVA inclòs.
Per iniciar les obres esmentades cal tenir designat el coordinador de Seguretat i Salut
amb antelació per realitzar totes les seves tasques prèvies.
Vista la proposta de la Regidora de Companyies de serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Nomenar al senyor Josep Lluís Sala Sanguino, coordinador de seguretat i
salut de les obres relatives a l’actuació 4 del Pla d’Inversions Anual 2019-20 de la
xarxa d’aigua, al carrer Estany de Colomers de Lliçà d’Amunt.
Segon.- Aprovar el pressupost per l’execució d’aquestes tasques, per un total de
453,75 €, IVA inclòs.

8 – SOL·LICITUS D’AJUTS DINS EL CATÀLEG DE SERVEIS 2020 DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA (Pr. 43)
Vist que en data 13 de gener de 2020, ha estat publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), l’anunci de l’acord de 9 de gener de 2020, d’aprovació
del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona de l’any 2020, dins el Pla Xarxa de
Governs Locals 2016-2019 prorrogat, i la convocatòria per a la concessió dels
recursos inclosos al Catàleg, de tipus econòmic, tècnic i material, amb termini de
presentació de sol·licituds fins al 6 de febrer de 2020 per als ajuts econòmics i alguns
de tipus tècnic i material.
Vist que les regidories de l’Ajuntament, amb el vistiplau dels respectius regidors i
regidores, estan interessades a sol·licitar les següents subvencions del Catàleg 2020,
de recurs econòmic, tècnic i material:
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Regidoria

Sol.

Ajut
Pressupost sol·licitat

Actuació

CULTURA

1 Col·lecció llibres Retalls – Llibre 1

JOVENTUT

2 Establint vincles i fomentant la participació
juvenil 2020: Establint bases per a
l’empoderament juvenil
3 Actuació ecosistèmica de prevenció i
intervenció per a la millora de l'èxit escolar

EDUCACIÓ

5.500,00

4.000,00

68.203,07

54.562,46

30.167,46

20.000,00

Recurs tècnic

0,00

5 La ciència de prendre decisions

Recurs material

0,00

6 Ja saps que faràs l'any que ve?

Recurs material

0,00

7 Influir per l’èxit educatiu

Recurs material

0,00

16.800,00

16.800,00

9 Supervisió per a responsable tècnic de
Serveis socials
10
Supervisió d’equip bàsic de Serveis socials
11 Plans i projectes d'igualtat de gènere

Recurs material

0,00

Recurs material

0,00

Recurs tècnic

0,00

12 Auditories de pobresa energètica a Lliçà
d'Amunt
13
Grup suport cuidadors dependència a Lliçà
14 d'Amunt

Recurs material

0,00

Recurs material

0,00

Recurs tècnic

0,00

Recurs tècnic

0,00

Recurs material

0,00

Recurs tècnic

0,00

Recurs material

0,00

2.500,00

1.500,00

4 Pla educatiu de poble

ACCIÓ
SOCIAL

8 Arranjament d’habitatges (8 habitatges)

Protocol d'actuació a Lliçà d'Amunt a les
15 violències masclistes
Recepció, informació acollida i intervenció als
16 serveis socials municipals
17 Avaluació Pla Igualtat home-dona
18 Accions de millora de SAD

ESPORTS

PROMOCIÓ
ECO.
I CONSUM

Targeta Moneder d’Impacte Social
19 Beques esportives per prevenir el risc
d'exclusió
20
Cicle de passejades per a la gent gran
21 Implantació de l'espai cerveser de Can Malé

2.500,00

1.000,00

33.897,87

20.338,72

22 Serveis públics de consum (OMIC)

45.000,00

19.400,00

Recurs material

0,00

16.867,40

15.000,00

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

23 Banc de recursos per a la participació
ciutadana

NOVES
TECNOLOGIE
S

24 Manteniment
electrònica

solució

digital

administració
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INFRAESTRUC
T.
I
EQUIPAMENT
S

25 Xarxa de Clavegueram de Ca l'Aguilar

Recurs tècnic

0,00

26 Estudi d'afectacions d'ATLL, REE i ENAGAS
al domini públic

Recurs tècnic

0,00

27 Estalvi energètic a escoles i equipaments

Recurs tècnic

0,00

28 Avaluació de models de gestió del servei
d'abastament d'aigua de Lliçà d'Amunt

Recurs tècnic

0,00

9.216,57

8.294,91

Recurs tècnic

0,00

Recurs tècnic

0,00

Recurs tècnic

0,00

50.000,00

1.000,00

3.600,00

1.800,00

20.100,00

10.050,00

Recurs material

0,00

d'instal·lacions
de
baix
risc Recurs material
37 Control
susceptibles de transmetre la legionel.la
600,00
38 Tallers d'educació ambiental sobre energies
renovables

0,00

29 Instal·lació de panells acústics mòbils al
Casal de la Gent Gran de Palaudàries

SALUT
PÚBLICA

30 Control de radiacions nova antena Creu de
Baduell
31
GIA (Aplicació informàtica per a la gestió de
les activitats) – Manteniment
32
Redacció del Pla de verificació d'activitats
comunicades
33 Control de la tinença d’animals de companyia
i creació i gestió de colònies de gats
34 Vigilància d'establiments alimentaris
35 Control de plagues, prevenció legionel·losi i
mosquit tigre
36 Control sanitari de piscines d’ús públic

MEDI
AMBIENT

300,00

55.000,00

27.500,00

40 Activitats d'educació ambiental a la bassa de
can Dunyó

2.500,00

1.250,00

41 Estudi per a la millora de l'eficiència i l'estalvi
energètic de l'Escola Bressol Palaudàries

Recurs tècnic

0,00

42 Redacció d'una ordenança de gestió de
residus
43
Elaborar Agenda 2030 amb ODS
44
Avaluació de l’aigua de la font de can Rovira
45
Projecte d’ambientalització d’equipaments
46 municipals

Recurs tècnic

0,00

Recurs tècnic

0,00

Recurs tècnic

0,00

Recurs tècnic

0,00

Recurs material

0,00

362.452,37

202.796,0
9

39 Prova Pilot de contenidors de contenidors
amb accés limitat

Cessió de bicicletes elèctriques (1 bicicleta)
TOTAL:
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Vist l’informe favorable de l’interventor.
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’Hisenda.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les sol·licituds de subvenció indicades, dins el Catàleg de serveis de
la Diputació de Barcelona de l’any 2020.
Segon.- Trametre les sol·licituds de subvencions a la Diputació, dins el termini
establert per a la seva presentació.

9 – APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS DE JOVENTUT, DINS LA
CONVOCAÒRIA D’AJUTS A ENTITATS 2019 (Pr. 44)
Vistos els informes favorables de la regidoria de Joventut respecte les justificacions
presentades per les entitats beneficiàries de subvencions concedides en acord de la
Junta de Govern Local de 20.05.2019, dins la convocatòria d’ajuts per a projectes,
activitats i/o serveis d’utilitat pública i interès social per a l’any 2019.
Vist que l’ajuntament ha fet un primer pagament del 50% de l’import dels ajuts.
D’acord amb l’anterior, procedeix pagar a les entitats els següents imports, en
concepte de segon i últim pagament:

Entitats Joventut
Grup Esplai Lliçà d’Amunt
Associació Juvenil Tricric

CIF
G61166021
G67170019

1r pagam.
Ajut concedit fet, 50%
1.900,00
950,00
600,00
300,00

Total línia

2n i últim
pagament
950,00
300,00
1.250,00

Vist que existeix saldo suficient en l’aplicació pressupostària 02 3300 48000
Subvencions entitats juvenils, del Pressupost municipal de despeses 2019, per fer els
pagaments.
Vist l’informe favorable de l’interventor.
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’Hisenda,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les justificacions presentades per les entitats indicades anteriorment,
respecte els ajuts concedits dins la convocatòria de Joventut, de la convocatòria de
subvencions per a projectes i activitats de l’any 2019.
Segon.- Aprovar el pagament a les entitats dels imports indicats, com a segon i últim
pagament dels ajuts, a càrrec de l’aplicació pressupostària abans esmentada.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
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10 - APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE L'AJUT CONCEDIT A L'ENTITAT
PERUANITOS MITJANÇANT CONVENI PER A L'ANY 2019 (Pr. 45)
Vist el conveni de col·laboració signat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’entitat
Associació Lliçà Peruanitos (CIF G64931405) per a l’any 2019, aprovat en Junta de
Govern Local de 05.12.2019, per al projecte del Local Social “Comedor Catalunya”, a
l’assentament humà Cerro Candela, situat al Perú, pel qual s’acorda atorgar una
aportació de 2.100 euros al projecte.
Vist l’informe tècnic emès per la regidoria de Cooperació, de 15.01.2020, favorable a la
justificació presentada per l’entitat el 15.01.2020, i al pagament del total l’ajut, de 2.100
euros, com a pagament únic posterior a la justificació, segons estableix el conveni.
Vist que hi ha saldo suficient en la partida 22 2310 48001 del Pressupost municipal de
despeses de 2019, per atendre aquest pagament.
Vist l’informe favorable de l’interventor.
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’Hisenda,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la justificació presentada per l’entitat Associació Lliçà Peruanitos,
respecte la subvenció atorgada per l’ajuntament en el conveni de col·laboració per a
l’any 2019.
Segon.- Aprovar el pagament a l’entitat Associació Lliçà Peruanitos de 2.100 euros
com a pagament únic, un cop justificat l’ajut, amb càrrec a la partida 22 2310 48001
del Pressupost municipal de despeses de 2019.

11 – APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE LLOGUER D’UN CAMIÓ RECOL·LECTOR
DE CÀRREGA LATERAL PER AL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS (Pr. 47)
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt presta el servei de recollida de residus i neteja viària de
manera directa des de 1 de febrer de 2014
Atès que els tres camions recol·lectors de càrrega lateral del servei tenen 14 anys
d’antiguitat i en els darrers sis mesos s’han produït nombroses avaries de manera
simultània en dos d’ells, posant en risc l’operativitat del servei de recollida de residus.
Atès que la recollida de residus és una tasca crítica que cal prestar de manera diària i que
cal dotar de major temps al servei de reparació mecànica per poder fer el manteniment dels
vehicles.
Atès que dotar-se d’un quart vehicle de càrrega lateral permetria tenir un vehicle de reserva
per atendre amb més garanties les contingències d’avaries mecàniques.
Vist que el procediment de compra d’un vehicle nou d’aquestes característiques es pot
allargar entre 1-1’5 anys.
Vista la proposta de la Regidora de Medi Ambient,
La Junta de Govern Local, ACORDA.
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Primer.- Aprovar el contracte de lloguer d’un camió recol·lector de càrrega lateral a
l’empresa Fraikin per un període d’un any, a un cost de 5.124,48 €/mes més IVA.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

12 – AFERS SOBREVINGUTS
12.1.- DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS A
ENTITATS D'ESPORTS 2019 (Pr. 48)
Vist que per acord de Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2019, es va
aprovar el segon i últim pagament de les subvencions atorgades dins la convocatòria
2019 per a projectes i activitats d’Esports, Línia 1, d’acord amb els informes de la
regidoria relatius a les justificacions presentades per les entitats beneficiàries.
Tenint en compte que els ajuts atorgats inicialment a les entitats Club de Tennis Ca
l'Artigues (G58186958), i Club de Tennis Serra-Esport (G58189754), han estat
revocats parcialment en la part no justificada, que els imports revocats han estat
descomptats del segon pagament dels ajuts, i que en data 17 de gener de 2020 s’ha
fet transferència a les entitats de l’últim pagament, d’acord amb el quadre resum
següent:
Entitat

CIF

Ajut
inicial

1r
pagam. Import
50%
revocat

Ajut
final

2n pagam.
17.01.2020

Club Tennis Ca l'Artigues

G58186958

800,00

400,00
(19.06.2019)

‐150,00€

650,00

250,00

Club Tennis Serra‐Esport

G58189754

400,00

200,00
(03.07.2019)

‐100,00€

300,00

100,00

Vist que el 20 de desembre de 2019, cada entitat va ingressar a favor de l’Ajuntament
els imports indicats a continuació, com a devolució parcial del primer pagament rebut,
corresponent a les activitats no executades de les programades inicialment, però es
tracta d’una devolució errònia ja que ambdues quantitats s’han descomptat dins
l’import revocat:
- Club Tennis Ca l’Artigues: 75,00 €
- Club Tennis Serra Esport: 50,00 €
Vist l’informe favorable de l’interventor.
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’hisenda,
La Junta de Govern Local, A CORDA:
Primer.- Retornar a les entitats Club Tennis Ca l’Artigues, i Club Tennis Serra Esport
els següents imports, en concepte de devolució d’ingressos indeguts realitzats a favor
de l’Ajuntament, corresponents a les subvencions a entitats d’Esports 2019:
- Devolució al Club Tennis Ca l’Artigues (G58186958): 75,00 €
- Devolució al Club Tennis Serra Esport (G58189754): 50,00 €
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
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En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 19,00 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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