notícies de l’Ajuntament
Ple ordinari del 28 de març
1.- Aprovació de les actes anteriors.
El Ple va aprovar les actes de les
sessions plenàries del 31de gener i
del 28 de febrer.
UNANIMITAT
2.- Donar compte dels Decrets
d’Alcaldia.
El Ple va donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos del dia 5
de gener al 15 de març de 2019,
que van del número 1 al 276.
3.- Donar compte dels Informes
d’Intervenció sobre pagaments a
proveïdors.
El Ple va donar compte de l’Informe trimestral de morositat i de l’In-

forme d’estabilitat pressupostària
corresponents al quart trimestre de
l’exercici 2018.
4.- Establiment del servei d’allotjament temporal d’urgència i
aprovació del Reglament sobre
el seu funcionament.
El Ple va aprovar inicialment l’establiment del servei d’allotjament
temporal d’urgències, així com el
Projecte de Reglament, elaborat
amb col·laboració de la Diputació
de Barcelona.
UNANIMITAT
5.- Aprovació inicial de la Modificació del Reglament de funcionament intern del mercat

setmanal no sedentari de Lliçà
d’Amunt.
El Ple va aprovar inicialment la modificació del Reglament de funcionament intern del Mercat setmanal
no sedentari de Lliçà d’Amunt.
UNANIMITAT
6.- Resolució d’al·legació i aprovació definitiva del Projecte de
reforma de les naus 2 i 5 de Can
Malé.
El Ple va acordar estimar en part
l’al·legació presentada pel senyor
Joaquim Ferriol i Tarafa, en representació del grup municipal d’ERC,
en el sentit que preveu l’informe de
l’Arquitecte municipal, i desestimar

la resta d’al·legacions.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: ABSTENCIÓ
REGIDOR NO ADSCRIT: A FAVOR
7.- Afers urgents.
No n’hi havia.
8.- Mocions.
No n’hi havia.
9.- Preguntes.
El regidor no adscrit va formular
preguntes relatives a noves infraestructures, legalitat i gestió
municipal.
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Ple
extraordinari
de l’11 d’abril
1.- Aprovació de la relació de
llocs de treball de l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt i de la proposta
retributiva.
El Ple va aprovar inicialment la relació de llocs de treball de l’administració local i la proposta retributiva resultant.
UNANIMITAT

Acords presos en Junta de Govern
Licitació per a la recuperació de
quatre pous per reg-actualització
de preus.
La Junta de Govern Local va aprovar el projecte d’actualització de
preus per l’obra de Rehabilitació de
4 pous per a usos de reg i neteja
viària i va aprovar-ne la licitació. La
Diputació ha atorgat una pròrroga
per l’execució d’aquesta obra fins a
l’octubre de 2019.
Acceptació del pagament dels
fons del “Pacto de Estado de
Violencia de Género”. La Junta
de Govern Local va aprovar l’acceptació del pagament dels fons
del Pacto de Estado de Violencia de Género a l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt per un import de
3.376,64€ per realitzar actuacions
contra la violència de gènere.
Adhesió a la convocatòria
d’ajuts en espècie per a la contractació d’espectacles inclosos al catàleg del Programa.cat
2019.
La Junta de Govern Local va aprovar l’adhesió a la convocatòria de
l’Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural (OSIC) del Departament
de Cultura de la Generalitat de
concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència
no competitiva, per a la contractació d’espectacles professionals in-

closos en el catàleg d’espectacles
Programa.cat per a l’any 2019.
Conveni amb l’empresa Cervearts
SL per a l’ús de la Biblioteca Ca
l’Oliveres per al projecte Vine a
veure cervesa.
La Biblioteca Ca l’Oliveres forma
part del projecte de treball en xarxa que porta per nom “De l’hort a
la biblioteca: agricultura, producte i
cuina de proximitat”, destinat a promoure els valors identitaris del territori i promocionar el patrimoni agrícola, el producte i la gastronomia en
el marc d’una reflexió global de l’alimentació i el rol dels espais agraris.
A la vegada, vol esdevenir un espai
de suport i promoció del teixit local
amb el seu entorn.
La societat Cerveart S.L. actualment
està treballant en el desenvolupament de l’activitat “Vine a veure cervesa”, la qual segueix els mateixos
objectius que el projecte “De l’hort
a la biblioteca” de promocionar el
patrimoni agrícola, el producte i la
cuina de proximitat, i necessita un
espai on desenvolupar una part
d’aquesta activitat.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt està
interessat en que l’activitat “Vine a
veure cervesa” es dugui a terme a
Lliçà d’Amunt, en tant que representa un benefici per al municipi en
els vessants cultural, turístic, social i
econòmic.
Per tot això, s’ha redactat un conve-

ni de col·laboració on es detallen els
compromisos d’ambdues parts per
tirar endavant el projecte i la Junta de Govern Local va aprovar els
compromisos del conveni.
Adjudicació de la instal·lació
d’aparells de climatització a l’escola bressol Nova Espurna.
La Junta de Govern Local va adjudicar la instal·lació de màquines
de climatització a l’escola bressol
municipal Nova Espurna a l’empresa Lloch-Clima SL per import
d’11.992€ més l’IVA.
Adjudicació de la instal·lació
d’aparells de climatització a l’escola bressol Palaudàries.
La Junta de Govern Local va adjudicar la instal·lació de màquines
de climatització a l’escola bressol
municipal Palaudàries a l’empresa
Llonch-Clima SL per import de
6.964€ més IVA.
Arrendament de les instal·lacions
i béns del bar del Pavelló d’Esports.
La Junta de Govern Local va aprovar les bases per l’adjudicació del
contracte d’arrendament de les instal·lacions i béns del bar del Pavelló
d’Esports, va acordar sotmetre-les a
informació pública i va aprovar convocar el procediment per a l’adjudicació del contracte.

Cessió temporal d’ús d’habitatge
de protecció oficial.
És d’interès de l’Empresa Municipal
d’Obres (EMO) i de l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt cedir l’ús d’un habitatge, en règim d’arrendament, a una
família en l’exercici d’una activitat
assistencial. Aquest arrendament
haurà d’estar informat prèviament
per la regidoria Serveis Socials.
Per això, la Junta de Govern Local va acceptar la cessió a favor
de l’Ajuntament d’un habitatge, un
aparcament i un traster de la promoció d’habitatges amb protecció
oficial en règim de preu concertat
de Ca l’Artigues efectuada per l’Empresa Municipal d’Obres (EMO).
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt haurà d’incorporar l’habitatge a la bossa
d’habitatges per arrendaments assistencials i haurà de fer els canvis
de titularitat dels subministraments
de l’habitatge.
L’import a abonar a l’EMO per la
cessió d’ús serà de 350€ mensuals.
La durada d’aquesta cessió d’ús
serà de 4 anys i es renovarà per tàcita reconducció per períodes iguals
fins que una de les parts comuniqui
la voluntat de resoldre’l amb un mes
d’antelació.
Mesures a prendre en cas de declaració d’episodi de contaminació de l’aire.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt par-

ticipa en la Taula intermunicipal de
Qualitat de l’aire del Vallès Oriental
i comparteix la preocupació per la
contaminació de l’aire i pels seus
efectes ambientals i sobre la salut.
La Generalitat de Catalunya es proposa una coordinació regional per
tal de prendre mesures ràpides en
tots els Ajuntaments en episodis de
contaminació ambiental declarats
oficialment
La Junta de Govern Local va acordar
aplicar a Lliçà d’Amunt les següents
mesures en cas de declaració oficial
d’un episodi de contaminació ambiental que afecti la qualitat de l’aire:
a) Informar sobre episodis ambientals i els seus efectes sobre la salut.
b) Informar de les mesures de mobilitat que es prenguin en l’Àmbit-40
que afecten els ciutadans quan es
desplacin cap a la conurbació de
Barcelona.
c) Reforçar, si s’escau, els serveis de
transport urbà cap a les estacions
ferroviàries i recordar, si s’escau, altres qüestions com ara la ubicació
dels aparcaments dissuasoris (parc
& ride).
d) Mantenir lliures els carrils bus dels
busos exprés i reforçar-ne el control
per part de les policies municipals,
especialment durant els episodis
ambientals.
e) Fer campanyes de sensibilització i
recomanacions de mobilitat a la població en cas d’episodi ambiental.

