ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
24 DE DESEMBRE DE 2018

Lliçà d’Amunt, 24 de desembre de 2018.
A les 8,30 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, Maria del Mar Pedrerol Villarroya, Manel
Busquets Mateu, Yolande Rose Georgette Rabault, Antonio Polo Lama i Jordi Juárez
Heredia. Són assistits per la Secretària accidental de la Corporació, senyora Gemma
Navarro i Medialdea.

1 – DESPESES
S’acorda aprovar les següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement
d’Obligació:
-

-

-

-

-

ARA SO Sonorització i Il·luminació, serveis tècnics escenari Embarraka’t;
d’import 3.211€; amb càrrec a la partida 02/3300/22609.
Becerra & Navarro SL; Subministrament i reparació de contenidors grisos;
d’import 4.802,28€; amb càrrec a la partida 18/1630/22699.
Comercial Gasuir SL; adquisició de gasoil A; d’import 3.544€; amb càrrec a la
partida 16/9200/22103.
Empresa Sagalés SA; servei municipal de transport de viatgers, novembre
2018; d’import 45.321,90€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
Jardineria Pedrerol SCP; treballs manteniment i conservació de jardins;
d’import 5.141,99 €; amb càrrec a la partida 13/1710/21000.
Endesa Energia Unipersonal; energia elèctrica, afores Can Malé; d’import
3.973,91€; amb càrrec a la partida 15/1650/22100.
Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt; Servei de manteniment; d’import
9.445,36€; amb càrrec a la partida 25/1532/22699.
Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt; treballs realitzats a Can Montcau,
4t. trimestre2018; d’import 6.805,77€; amb càrrec a la partida 25/1532/22699.
Societat General d’Autors i Editors; d’import 3.664,62€; amb càrrec a la partida
01/3380/22609.
Endesa Energia SA Unipersonal; energia elèctrica; d’import 44.483,41€; amb
càrrec a les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100,
24/3370/22100, 16/9200/22100 i 15/1650/22100.
Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental; tones eliminades de RMO,
octubre 2018, d’import 12.945,59€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental, tones eliminades de RMO
directe Mataró, octubre 2018, d’import 21.894,65€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental, entrada de matèria orgànica
a planta, octubre 2018; d’import 5.261,41€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental, Servei comarcal de
deixalleries; 4t. trimestre 2018; d’import 17.957,28€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental; quota dels municipis
adherits al Consorci; 4t trimestre 2018; d’import 10.472,28€; amb càrrec a la
partida 18/1622/22700.
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-

-

-

Tecnocatalana de Runes SL; tones de runes; d’import 3.095,07€; amb càrrec a
la partida 18/1622/22700.
CPM, Construcciones, Pintura y Mantenimiento SAU; Certificació 7, obres
pendents Casal Gent Gran de Palaudàries; d’import 73.510,27€; amb càrrec a
la partida 17/3370/63200.
Bon preu SAU; compres mercaderies; d’import 5.566,05€; amb càrrec a la
partida 16/9200/22601.
Obres i Paviments Llovet SL; obres substitució de canonada d’abastament
d’aigua; d’import 3.286,06€; amb càrrec a la partida 17/1610/61910.
Artífex Infraestructura; Certificació 1, treballs obra civil enllumenat públic;
d’import 34.032,23€; amb càrrec a la partida 17/1532/61909.
Artífex Infraestructura; Certificació 2,obres de pavimentació trams restants;
d’import 11.486,01€€; amb càrrec a la partida 17/1532/61909.
Artífex Infraestructura ; Certificació 4,execució voravia carrer de Palau; d’import
57.038,25€; amb càrrec a la partida 17/1532/61909.
Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt, Certificació 10, segona fase
projecte urbanització Unitat d’Actuació XV Can Franquesa; d’import
50.164,81€; amb càrrec a la partida 17/1532/60908.
Ateneu l’Aliança; Conveni Aliança 2018, activitats Juguesca, segon i últim
pagament; d’import 4.375 €; amb càrrec a la partida 01/3380/48001.
Club Esportiu Lliçà d’Amunt; Conveni Club Esportiu Lliçà d’Amunt 2018, segon i
últim pagament; d’import 5.506,25€; amb càrrec a la partida 07/3410/48001.

2 – BAIXA, AMPLIACIÓ, MODIFICAICÓ I ACORD ENTRE PARADISTES DEL
MERCAT DE MARXANTS
La parada número 86 del mercat setmanal restava buida des de fa 2 mesos, com a
conseqüència de la tramitació de jubilació del seu titular. Una vegada donada baixa i
d’acord amb el paradistes contigus, aquests han sol·licitat l’ampliació de llurs parades per
ampliació del negoci i necessitats de venda.
Una vegada reunits tots els implicats i segons les sol·licituds d’ampliació presentades i
donat que no es modifiquen els productes de venda les parades següents quedarien així:
-

Parada núm.: 84. Titular sra. M.D. P. M., passaria a 10 m/lineals
Parada núm.: 87. Titular sr. J. M. P. C., passaria a 14 m/lineals

Degut a les parades són de roba i d’alimentació respectivament i amb la finalitat de
preservar males olors o altres, es deixarà un passadís d’1 m. entre ambdues parades. Cal
dir que la parada amb numeració contigua (85), va ser abolida en el seu moment i ara,
motivada per la baixa de la 86, aquesta numeració queda igualment abolida fins
l’aprovació, quan s’escaigui, de la nova remodelació del mercat setmanal.
Vista la proposta del regidor de consum, turisme, empresa i ocupació,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’ampliació de les parades del Mercat setmanal de Lliçà d’Amunt, tal i com
s’indica a continuació:
-

Parada núm.: 84. Titular sra. M. D. P. M., passarà a 10 m/lineals
Parada núm.: 87. Titular sr. J. M. P. C., passarà a 14 m/lineals
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Segon.- Fer efectives aquestes modificacions a partir del primer diumenge de l’any 2019.

3.- APROVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL
PAVELLÓ MUNICIPAL PER ADAPTAR-SE A LA NORMATIVA DE PROTECCIO
CONTRA INCENDIS
S’han detectat diverses deficiències en les mesures de protecció contra incendis del pavelló
municipal. Aquestes afecten i limiten considerablement l’aforament permissible en aquest
equipament.
S’ha elaborat un pla d’actuacions de conservació i manteniment del pavelló municipal per
adaptar-se a la normativa de protecció contra incendis, el qual s’adjunta.
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el Pla d’Actuacions per adaptar el Pavelló Municipal a la normativa de
protecció contra incendis, com a marc general de les actuacions a realitzar.
SEGON.- Aprovar l’execució de les Fases I i II, d’acord amb el procediment de contractació
que correspongui a cadascuna de les actuacions o grup d’actuacions definides en el Pla
d’Actuacions.
Fase I: Actuacions 4, 5 i 7 – Adequació de sortides d’emergència existents i enllumenat
d’emergència a normativa, amb un pressupost de 25.890’65 euros, IVA inclòs.
Fase II.A: Actuacions 1 i 6 – Obertura de noves portes d’emergència, amb un pressupost
de 26.440’06 euros, IVA inclòs.
Fase II.B: Actuació 3 – Remodelació vestuaris sota grades, amb un pressupost de
26.659’78 euros IVA inclòs.
Fase II.C: Actuació 9.A – Adequació i millora d’instal·lacions actives de contra incendis,
amb n pressupost de 40.605’18 euros, IVA inclòs.”

4 – APROVACIÓ DELS DIFERENTS PROJECTES A EXECUTAR MITJANÇANT
PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ 2018 DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya mitjançant RESOLUCIÓ TSF/2265/2018, d’1
d’octubre, ha obert convocatòria per l’any 2018 per la concessió de subvencions del
programa Treball i Formació i ORDRE TSF/156/2018, de 20 de setembre per la qual
s’aproven les bases reguladores per la concessió de subvencions del programa, el qual
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es vol adherir.
En el marc d'aquest objectiu estratègic, el Programa Treball i Formació vol facilitar a
les persones treballadores amb dificultat d'accés al treball, la millora de la seva
ocupabilitat facilitant-los competència professional mitjançant experiència laboral i
formació.
Com a col·lectius prioritaris d'intervenció són les persones amb especials dificultats
d'integració en el mercat de treball, amb particular atenció a aquelles amb dèficit de
formació, dones, persones en situació d'atur de llarga durada, més grans de 45 anys.
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Vista la proposta del regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar els següents projectes a executar mitjançant el Programa Treball i
Formació subvencionats per la Generalitat de Catalunya:
-

Serveis Socials més a prop.
Campanya d’actualització de l’inventari d’elements de la via pública i programació
del seu manteniment.
Acció temporal de suport a les llars.
Fem lluir els nostres equipaments.
Finalització de la campanya sobre tinença d’animals de companya.

5.- CONTRACTACIÓ DEL SUBMNISTRAMENT D’ARMARIETS PER LES EMISSORES
PORTÀTILS
La finalitat del contracte correspon al subministrament d’armariets destinats a
l’emmagatzematge i càrrega d’emissores portàtils.
Les emissores de ràdio portàtils resten adjudicades de manera unipersonal a cada
agent del cos. La càrrega d’aquests elements s’efectua a l’espai d’arxiu de la
comissaria, ja que no existeix un altre punt destinat a tal efecte. Així, cada agent ha
d’entrar a la zona per tal d’agafar l’aparell en iniciar el torn o per deixar-lo carregant en
acabar el servei. Aquest fet implica que no es pugui restringir l’ingrés a la zona d’arxiu,
per tant és necessària l’adquisició d’uns armariets per limitar, d’acord a la LOPD,
l’accés a la informació recollida i a la documentació que s’emmagatzema que s’ha de
tenir a disposició.
L’opció de col·locar armariets amb capacitat de càrrega permetria extreure de la zona
d’arxiu les emissores i aprofitar un altre espai de la comissaria per desar i carregar els
aparells. Per aquests menesters, existeixen al mercat les taquilles de càrrega que, a
més aportarien ordre i aparença estètica a les instal·lacions.
S’han sol·licitat diferents ofertes, d’acord a l’informe del caporal 004, però només
l’empresa MARMA ha realitzat un pressupost per un import total de 2.627,76 €, IVA
inclòs.
L’adquisició d’aquest producte es farà per una única vegada, donat que no és
necessària, a curt o mig termini, la compra de cap altra.
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1232062300 del vigent pressupost de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte de subministrament d’armariets per les emissores portàtils a
l’empresa MARMA per un import de 2.627’76 euros IVA inclòs.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
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6.- CONVOCATÒRIA MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE, D’UNA
PLAÇA DE TÈCNIC/A INFORMÀTIC, ADSCRITA AL DEPARTAMENT DE NOVES
TECNOLOGIES DE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs oposició, d’una
plaça de tècnic/a informàtic/a en règim laboral interí mitjançant torn lliure, adscrit al
Departament de Noves Tecnologies 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,
d’aquesta corporació, és possible efectuar la convocatòria de les proves
simultàniament, amb subjecció a l’aprovació de les bases que regeixen la
convocatòria.
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir 1 plaça de
tècnic/a informàtic/a en règim laboral interí mitjançant torn lliure, adscrit al departament
de Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Lliça 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 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 la provisió d’una plaça de tècnic/a informàtic/a adscrit al
departament
de noves tecnologies de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament
l’anunci de la convocatòria.”
7 – 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:
-

-

P. 332, AMMG, un ajut de 427,80€ en concepte de menjador escolar.
P. 398. PFM. Un ajut de 410€ en concepte de subvenció pel pagament d’inici
d’activitat laboral d’ocupació de domini públic de `plaça per vehicles Food
Truck.
P. 399. CB. Un ajut de 210 € pe ra alimentació i higiene, en tres lliuraments
mensuals.
P. 400. ERG. Un ajut de 360 € per a alimentació i higiene, en tres lliuraments
mensuals.
P. 401. AJG. Un ajut de 199,20€ per a targeta de transport T Jove 3, i un ajut
de 260,30€ per ala compra d’estufa i bombones de butà.
P. 404. MAG; un ajut de 530€ per al pagament de lloguer de l’habitatge.
P. 405. IDI. Un ajut de 70€ per a medicació.
P. 406. FMY. Un ajut de 260,3 € per la compta d’estufa i bombones de butà.
P. 407. EFC. Un ajut de 20,10€ per a transport públic.
Ma. CMR; un ajut de 280€ per a alimentació, repartits en tres mensualitats.
P. 408. MCMR, un ajut de 280€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments
mensuals.
P. 409. MRMG. Un ajut de 153,3€ per la compra de bombones de butà.
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-

P. 410. RRA, un ajut consistent en el fraccionament dels impostos municipals
pendents de 2009 a 2018, en mensualitats de 250€.
P. 411. ESP, un ajut de 830,80€, beca de menjador per cobrir el 50% del
menjador escolar del segon trimestre de quatre alumnes

8.- ADJUDICACIÓ DEL LOT 3 A DEL PLA D’INVERSIONS EN LA XARXA D’AIGUA
2018
Vista l’Acta de Valoració del Procediment per a l’adjudicació de les obres del Lot 3 A del Pla
d’Inversions en la xarxa d’aigua 2018 (Exp. 130/18), i estimant-se correcta.
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció.
La Junta de Govern Local, ACORDA::
Primer.- Adjudicar el contracte per l’execució de les obres del Lot 3 A del Pla d’Inversions
en la xarxa d’aigua 2018 (Exp. 130/18, a l’empresa Obres i Paviments Llovet SL, per
l’import de 69.282’80 €, IVA exclòs.
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, fent-li saber que la formalització del contracte
s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació, que haurà de tenir lloc dins el
termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent de la recepció d’aquesta
notificació.

9.- ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REASFALTAT DE
DIFERENTS CARRERS DE LLIÇÀ D’AMUNT
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació del Procediment per a
l’adjudicació del contracte d’execució de les obres dels Projectes de reasfaltat de diferents
carrers de Lliçà d’Amunt, i havent-se estimat com a correcta i degudament motivada, una
vegada acreditada la inscripció la constitució de les garanties definitives, i la documentació
justificativa requerida.
Vist l’informe favorable de la fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte per l’execució de les obres dels Projectes de reasfaltat de
diferents carrers de Lliçà d’Amunt a l’empresa Asfalts de L’Anoia SL, pels imports i lots
següents:
Lot 1.- 45.891’74 euros, IVA exclòs
Lot 2.- 32.478’26 euros, IVA exclòs
Lot 3.- 13.236’71 euros, IVA exclòs
Lot 4.- 8.681’92 euros, IVA exclòs
Lot 5.- 19.092’59 euros, IVA exclòs
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, citant-lo per a concórrer a la signatura del
contracte dins el termini de quinze hàbils des de la recepció d’aquesta notificació.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la resta de participants en a la licitació.
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10.- APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
REHABILITACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA PER PRODUIR AIGUA
CALENTA SANITÀRIA AL PAVELLÓ D’ESPORTS
El 17 de desembre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar el Projecte de rehabilitació
de la instal·lació solar tèrmica per produir aigua calenta sanitària al Pavelló d’Esports per un
import de 33.720’27 euros, IVA exclòs.
Atesa la naturalesa de l’obra a realitzar, s’estima que la tramitació més oportuna és el
procediment obert simplificat abreujat. S’ha preparat un Plec de Clàusules Administratives
Particulars que reguli aquesta licitació.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació de les obres del Projecte de rehabilitació
de la instal·lació solar tèrmica per produir aigua calenta sanitària al Pavelló d’Esports, amb
un import de 33.720’27 euros, IVA exclòs, així com el Plec de Clàusules Administratives
Particulars que ha de regir el contracte. El procediment de tramitació serà obert simplificat
abreujat.
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el present contracte.
Tercer.- Anunciar la licitació pública en el perfil de contractant.

11.- PAGAMENT DE SUBVENCIONS JUSTIFICADES DINS LA CONVOCATÒRIA
D'AJUTS A ENTITATS 2018.
Vistos els informes favorables de la regidoria d’Esports, respecte les justificacions
presentades per les entitats beneficiàries de subvencions concedides en acord de la Junta
de Govern Local d’11.06.2018, dins la convocatòria d’ajuts per a projectes, activitats i/o
serveis d’utilitat pública i interès social per a l’any 2018.
Vist que dins la convocatòria d’Esports, s’ha fet un pagament avançat del 50% dels ajuts a
les entitats beneficiàries.
Vist que l’entitat Club Futbol Sala de Lliçà d’Amunt (G61665311), no ha justificat l’ajut de
780,00€ concedit per a l’activitat Memorial Paco Casanova, per motiu de no haver executat
l’activitat, i que en data 19.12.2019 ha tornat a l’Ajuntament l’import de 390€ que se li va
abonar com a pagament avançat del 50% de l’ajut, al què de conformitat hi renuncien.
D’acord amb l’anterior, procedeix pagar a les entitats els següents imports, en concepte de
segon i últim pagament:

CIF

Ajut
concedit

1r pag.
50%

2n
pagam.

Club Tennis Ca l'Artigues (Trobada Baby-mini)

G58186958

80,00

40,00

40,00

Club Tennis Ca l'Artigues (Torneig juv.Nadal)

G58186958

75,00

37,50

37,50

Club Tennis Ca l'Artigues (Portes obertes)

G58186958

142,50

71,25

71,25

Club Tennis Ca l'Artigues (Torneig B.Aliments)

G58186958

212,50

106,25

106,25

Club Tennis Ca l'Artigues (Torneig d'Estiu)

G58186958

75,00

37,50

37,50

Entitats Esports

Club Esportiu Shorin Ryu Karate

G63062319

1.200,00

600,00

600,00

BMX Vallès Club

G65912115

1.000,00

500,00

500,00

Club Futbol Sala Ll.d'A .(Memorial P.Casanova)

G61665311

780,00

390,00

NO

Club Futbol Sala Ll.d'A. (Torneig final temp.)

G61665311

1.000,00

500,00

500,00

Import
revocat

-780,00
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Club Futbol Sala Ll.d'A. (Presentac. Equips)

G61665311

640,00

320,00

TOTAL A PAGAR:

320,00
2.212,50

Vist que existeix saldo suficient en l’aplicació pressupostària 07 3410 48000 Subvencions
Esports, del Pressupost municipal de despeses 2018, per fer els pagaments.
Vist l’informe favorable de l’interventor.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les justificacions presentades per les entitats indicades anteriorment,
respecte els ajuts concedits dins la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats
de l’any 2018.
Segon.- Aprovar el pagament a les entitats dels imports indicats, en concepte de segon i
últim pagament de l’ajut.
Tercer.- Revocar totalment la subvenció atorgada a l’entitat Club Futbol Sala de Lliçà
d’Amunt (G61665311), per a l’activitat Memorial Paco Casanova, que no ha estat
executada, i acceptar la devolució de l’import de 390€ que se li va abonar com a pagament
avançat del 50% de l’ajut, efectuat en data 19.12.2019 a favor de l’Ajuntament.
Quart.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

12.- PAGAMENT D’AJUTS PREVISTOS AL CONVENI AMB ENTITATS D’ESPORTS
2018
Vistos els informes favorables aportats per la regidoria d’Esports, respecte les
justificacions presentades per les següents entitats beneficiàries d’ajuts concedits per
l’Ajuntament mitjançant el respectiu conveni per a l’any 2018, i favorable al pagament
dels següents imports com a segon i últim pagament dels ajuts, un cop se n’ha fet un
pagament avançat pel 75%, d’acord amb el següent quadre resum:

Entitats:
CIF Concedit
Club Futbol Sala Lliçà
d'Amunt
G61665311 5.050,00
Club Esportiu Shorin
Ryu Karate Goshin-do
G63062319 1.575,00
BMX Vallès Club
G60237765 1.575,00
Total:

Compensació acord
JGL 24.07.2018

Pagat
75%

Resta
pendent

-1.000,00

3.037,50

1.012,50

1.181,25
1.181,25

393,75
393,75
1.800,00

Vist que hi ha saldo suficient a l’aplicació 07 3410 48001 del pressupost municipal de
despeses 2018.
Vist l’informe favorable de l’interventor.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les justificacions presentades per les entitats relacionades
anteriorment, respecte els ajuts concedits mitjançant conveni l’any 2018.
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Segon.- Realitzar el pagament dels imports indicats a favor de les entitats beneficiàries
dels ajuts, en concepte de segon pagament i últim de cadascun dels ajuts, a càrrec de
l’aplicació 07 3410 48001 del pressupost municipal de despeses 2018.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

13.- CONCESSIÓ I PAGAMENT D’AJUTS DINS LA CONVOCATÒRIA 2018 DE
SUBVENCIONS PER A ESPORTISTES LOCALS D’ALT NIVELL
Vist que en el BOPB de 11 de maig de 2018, es van publicar la convocatòria de
subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’any 2018, per a projectes,
activitats i/o serveis d’utilitat pública i interès social, d’acord amb les bases generals
reguladores i les respectives bases específiques.
Vistos els informes tècnics emesos per la regidoria d’Esports, d’acord amb els criteris
de valoració de la convocatòria de Subvencions per a esportistes locals d’alt nivell, per
a l’any 2018, respecte les sol·licituds presentades.
Vist que respecte la sol·licitud presentada R. N. B.(NIF ---------), la regidoria d’Esports
aporta informe indicant que el Senyor N. va presentar la seva sol·licitud el dia
21.05.2018 (registre d’entrada núm. 2018/4799), i esmenes el 31.07.2018 (registre
d’entrada 2018/7501), no havent presentat la justificació dins el període a l’efecte, i
sense que a data de l’informe, 21.12.2018, hagi justificat.
Vist que, en relació amb a la sol·licitud presentada per C. N. T. (NIF ---------), en data
25.05.2018 (registre d’entrada núm. 2018/5034), en nom del Club Ciclista Lliçà
d’Amunt, la regidoria d’Esports aporta informe indicant que, un cop se li va requerir
d’esmenes ja que la convocatòria està enfocada a Esportistes locals d’alt nivell, a data
de l’informe, 21.12.2018, no les ha presentat.
D’acord amb els informes emesos per la regidoria d’Esports, favorables a les
justificacions presentades per S.G. M. i R. E. P., respectivament.
Existint saldo suficient en l’aplicació pressupostària 07 3410 48000 Subvencions Esports,
del Pressupost municipal de despeses 2018, per fer el pagament dels ajuts que s’hi
aprovin.
Vist l’informe favorable de l’interventor.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar, dins la convocatòria de la regidoria d’Esports, de Subvencions per a
esportistes locals d’alt nivell (2018/2-ESP), a càrrec de la partida 07 3410 48000 del
pressupost municipal de despeses 2018, la concessió dels ajuts següents:
Esportista
S. G. M.
R.E. P.
Total:

NIF
---------------

Subvenció, en €
600,00
600,00
1.200,00

Segon.- Aprovar el pagament dels ajuts indicats en l’acord PRIMER, un cop han estat
correctament justificats, a càrrec de l’aplicació especificada en l’esmentat acord.
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Tercer.- Desestimar la sol·licitud de subvenció presentada per R. N. B. (NIF --------), en
data 21.05.2018 (registre d’entrada núm. 2018/4799), pels motius exposats
anteriorment.
Quart.- Desestimar la sol·licitud presentada per C. N. T. (NIF --------), en data
25.05.2018 (registre d’entrada núm. 2018/5034), pels motius exposats anteriorment.
Cinquè.- Notificar aquest acord a tots els interessats

14.- AFERS SOBREVINGUTS
14.1.- ACTUACIÓ EN EL MARC DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA.
CONTRACTACIÓ DE PINTURA VIÀRIA I INSTAL·LACIÓ DE PECES DE SEPARACIÓ
DE CARRIL
El Pla Local de Seguretat Viària determina la intersecció del Pg. Sant Valerià amb el
Pg. can Salgot, el c. Joan Maragall i el c. Ramon Muntaner, com a un punt
d’acumulació d’accidents. La proposta de millora establerta al pla esmentat preveu
com a solució per a l’actual definició de l’estructura viària la modificació de la traçada
del carril de circulació del Pg. St. Valerià en sentit al Pg. can Salgot amb la variació de
l’eix cap a la illeta.
Aquesta opció, que no afectaria a cap servei, es podria desenvolupar inicialment amb
treballs de pintura i la instal·lació de peces de cautxú, a mode de separació de carril,
per orientar la circulació cap al centre de la rotonda, cosa que incidiria de manera
notable en la reducció de la velocitat en el moment d’efectuar la maniobra de pas per
la confluència dels carrers implicats.
L’import màxim de la despesa per al subministrament és de 7.130’71 euros, IVA
inclòs, i es faria efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1233063300 del vigent
pressupost de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la contractació de pintura viària i instal·lació de peces de separació de
carril a la intersecció del Passegi Sant Valerià en sentit al Passeig de Can Salgot, per un
import de 7.130’71 euros, IVA inclòs.
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 9,10 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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