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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 
28 DE SETEMBRE DE 2015 

Lliçà d’Amunt, 28 de setembre de 2015. 

A les 18,40 hores es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió 
ordinària de primera convocatòria, que presideix l’Alcalde, senyor Ignasi Simon i Ortoll. 
Hi assisteixen els regidors Jordi Juárez Heredia, Lourdes Maria Estéfano Orozco, 
Albert Iglesias Boza, Maria del Mar Pedrerol Villarroya. S’ha excusat el regidor Fran 
Sánchez Castilla. Són assistits per la Secretària accidental de la Corporació Sra. 
Gemma Navarro i Medialdea i per l’Interventor municipal, Sr. Josep Vivancos i Monter. 

 
1 – APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 
 
S’acorda aprovar l’acta de la sessions efectuades per la Junta de Govern Local els 
dies 18 d’agost, 31 d’agost i 17 de setembre de 2015. 

 
2 – DESPESES 
 
S’acorda aprovar el següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Obres i Paviments Llovet SL; obres arranjament pas entre les parcel·les 30 i 32 
del carrer Olivera; d’import 30.799,06€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900. 

- Inspecció i Manteniment de l’Entorn Urbà SL; Lot de jocs infantils; d’import 
3.706,23€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900. 

- C.P.M, Construcciones, Pintura y Mantenimiento SAU; certificació núm. 2 
treballs de reparació filtracions d’aigua al pavelló, part 2, coberta inclinada; 
d’import 4.228,15€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900. 

- C.P.M, Construcciones, Pintura y Mantenimiento SAU; certificació núm. 2 
treballs de reparació filtracions d’aigua al pavelló, part 3, coberta plana; 
d’import 4.163,84€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900. 

- C.P.M, Construcciones, Pintura y Mantenimiento SAU; certificació núm. 1 
treballs de reparació filtracions d’aigua al pavelló, part 1, murs de façana; 
d’import 21.955,28€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900. 

- Ricoh, Sistemas UTE; adquisició equips multifuncionals; d’import 5.249,96€; 
amb càrrec a la partida 16/9200/62500. 

- Draulic Fren SL; manteniment de vehicles; d’import 6.683,58€; amb càrrec a la 
partida 18/1621/21400. 

- Comercial Gasuir SL; subministrament combustible gas/A i S/P 95; d’import 
7737,18€; amb càrrec a la partida 18/1621/22103. 

- ARA So, Sonorització i Il·luminació SL; escenari Embarraca’t; d’import 
5.178,50€;amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Envelats Ballús SL; lloguer de 10 carpes Festa Major; d’import 5.505,50€; amb 
càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Superficies de Alimentación SA; programa d’ajuts socials, juny 2015; d’import 
3.902,30€; amb càrrec a la partida 04/2310/22699. 

- Produccions Artístiques Victori SL; contractació grup “els Catarres”; d’import 
11.495€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Produccions Artístiques Victori SL; contractació “Orquestra Metropol”; d’import 
11.495€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 
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- Media Manga Mangotiere SL; festa Radia Flaixbac; d’import 4.840€; amb 
càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Aquatec, Proyectos para el sector del agua SA; Projecte constructiu de la 
impulsió a la Xarxa de Can Franquesa; d’import 9.700€; amb càrrec a la partida 
17/1532/60908. 

- Romero Gamero SA; obres de reparació general de flonjalls a les calçades de 
Lliçà d’Amunt; d’import 84.989,23€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900. 
 

 
3 – ARRANJAMENT DE FILTRACIONS A LA COBERTA DE DIFERENTS EDIFICIS 
MUNICIPALS 
 
Actualment tenim diferents equipaments del municipi amb problemes de filtracions d’aigua 
en episodis de pluja. 
 
En concret, aquests edificis son: 

 
- Local Social de Mas Bo 
- Bar del Camp de Futbol 
- Edifici del SEFED 
- Centre Cívic de Palaudàries 

 
Les patologies varien segons cadascun d’aquests equipaments, i per això s’ha contactat 
amb empreses del sector per tal d’analitzar i preveure la millor solució a cada cas, sota la 
supervisió dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, tal com es descriu a 
l’informe tècnic adjunt. 
 
Les empreses que han respòs a aquesta sol·licitud, i les seves ofertes són: 

 

a) Ofertes de C.P.M. Construcciones, Pintura y Mantenimiento, S.A.U: 
- per a esmenar les patologies existents a Mas Bo: 5.891,87€ 
- per a esmenar les patologies existents a camp de futbol: 3.701,74€ 
- per a esmenar les patologies existents a SEFED: 5.510,00€ 
- per a esmenar les patologies existents a CC Palaudàries: 2.214,99€ 

Total         17.318,60€ 
 

b) Ofertes de INCOISA Sistemas contra Humedades S.L.: 
- per a esmenar les patologies existents a Mas Bo: 6.944,00€ 
- per a esmenar les patologies existents a camp de futbol: 3.580,00€ 
- per a esmenar les patologies existents a SEFED: 2.860,00€ 
- per a esmenar les patologies existents a CC Palaudàries: 3.190,00€ 

Total         16.574,00€ 
 
D’acord amb els criteris establerts a l’informe tècnic que s’acompanya, en el que es 
valoren i comparen aspectes tècnics i terminis de garantia de les solucions aportades, i 
l’aspecte econòmic i 
 
Vista la proposta de la Regidora d’urbanisme, habitatge, infraestructures i 
equipaments, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.-, Adjudicar les obres de reparació de la coberta dels edificis municipals, Local 
Social de Mas Bo, Bar del Camp de Futbol, Edifici del SEFED i Centre Cívic de 
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Palaudàries, a  l’empresa INCOISA Sistemas contra Humedades S.L., per un import de 
16.574,00€, més iva. 
 
SEGON.- Imputar aquesta despesa al pressupost municipal de 2015. 
 
 
4 – AFERS DEL MERCAT SETMANAL 
 
4.1.- El titular de la parada número 106 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà 
d’Amunt ha demanat, per instància amb registre número 7038/15, la baixa per motius 
personals. 
 
Vist que el reglament del mercat permet la baixa voluntària, sempre que el titular 
estigui al corrent de les obligacions tributàries. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa com a titular de la parada número 106 del Mercat Setmanal 
de Lliçà d’Amunt del senyor S. R. 
 
Segon.- Donar de baixa el rebut de taxa del mercat setmanal a partir de la 
corresponent al quart trimestre de 2015. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
4.2.- El titular de la parada núm. 80, del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà 
d'Amunt, senyor D. M; ha demanat, per instància amb registre d'entrada número 7275, 
un canvi de Suplent i proposa com a nou suplent el senyor S. M. 
 
Vist que el reglament del mercat permet el canvi de suplent de la parada, sempre que 
el titular estigui al corrent de les obligacions tributàries.  
 
Vist que el reglament del mercat permet la baixa voluntària, sempre que el titular 
estigui al corrent de les obligacions tributàries. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar el canvi de suplent de la parada 80 del mercat setmanal, essent el 
nou suplent el senyor S. M. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
4.3.- La titular de la parada núm. 72 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà 
d'Amunt, senyora M. C; ha demanat, per instància amb registre d'entrada número 
7249, un canvi de titular, i proposa com a nou titular el senyor T. Z. 
 
Vist que el reglament del mercat permet el canvi de titular i de suplent de la parada, 
sempre que el titular estigui al corrent de les obligacions tributàries.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de titular de la parada 72 del mercat setmanal, essent el nou 
titular el senyor T. Z. 
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Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat a partir del 1r. trimestre de 2016, d’acord 
amb l’Ordenança Fiscal núm. 19 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
5 – 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: 

JGH  retorn import cobrat per error del SAD de  187, 20€ 

RDC  un ajut de deute d’impostos pendents de 851,01€ ( amb retorn) 

MCH  un ajut de lloguer + fiança immobiliària de 1284€ ( amb retorn) 

ANMG  un ajut social de material escolar de 120€ 

MPT un ajut social quota escola bressol i menjador 72 +44,40€= 116 € mensuals 
fins desembre i revisables 

 
6 – AFERS SOBREVINGUTS 
 
6.1.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
2015 
 
La regidoria de cooperació presenta les bases per a la convocatòria de subvencions 
en matèria de cooperació al desenvolupament amb l’objectiu de definir el conjunt de 
condicions i procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i 
pagament de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a través de la 
regidoria de Cooperació, amb la finalitat de destinar recursos del pressupost municipal 
de Cooperació a projectes de cooperació amb els països en vies de desenvolupament. 
 
El pressupost municipal contempla, a la partida 22 2310 48000 “Subvencions de 
cooperació en règim de concurrència”, la quantitat de 3.000,00€ per a destinar a 
aquesta convocatòria. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, Joventut, Cooperació, Comunicació i 
Relacions Institucionals i Medi Ambient 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les bases per a la convocatòria de subvencions en matèria de 
cooperació al desenvolupament amb l’objectiu de definir el conjunt de condicions i 
procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament 
de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a través de la regidoria 
de Cooperació, amb la finalitat de destinar recursos del pressupost municipal de 
Cooperació a projectes de cooperació amb els països en vies de desenvolupament 
 
Segon.- Procedir a la seva publicació al BOPB amb la major celeritat possible. 
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En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 18,55 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  
 
 

 
 


