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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA      
17 DE DESEMBRE DE 2018 
 
 
Lliçà d’Amunt, 17 de desembre de 2018.  
 
 
A les 18,22 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 i  Antonio Polo Lama. S’ha excusat 
el regidor Jordi Juárez Heredia. Són assistits per la Secretària accidental de la 
Corporació, senyora Gemma Navarro i Medialdea. 
 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la sessió efectuada per la Junta de Govern Local el dia 3 
de desembre de 2018. 
 
 
2 – DESPESES 
 
S’acorda aprovar les següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Ateneu l’Aliança; conveni Aliança 2018, temporada d’activitats, segon 
pagament; d’import 8.703,06 €; amb càrrec a la partida 01/3380/48001. 

- Mava Motor SL; adquisició vehicle Subaru Forester 2-0. TD; d’import 
27.961,65€; amb càrrec a la partida 12/1320/62400. 

- Obres i Paviments Llovet SL; treballs impermeabilització coberta de la nau del 
servei de recollida de residus; d’import 4.979,15 €; amb càrrec a la partida 
17/9200/62202. 

- Antonio García Liébanes, Piscinas Trimar SL; reformes a la piscina municipal; 
d’import 4.058,34 €; amb càrrec a la partida 07/3420/63200. 

- Obres i Paviments llovet SL; treballs obra civil, renovació canonades d’aigua, 
dins el Pla d’Iversión Aigua 2018; d’import 27.922,84€; amb càrrec a la partida 
17/1610/61910. 

- Redes Sistemas y Dominios SL; material informàtic; d’import 3.920,40 €; amb 
càrrec a la partida 15/9200/62800. 

- Músics de Girona SCCL; actuació de La Chatta Orquestra el 8/9/18; d’import 
7.986 €; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- CPM, Construcciones Pintura y Mantenimiento SAU; certificació núm. 6 de les 
obres pendents del projecte de Casal de la Gent Gran de Palaudàries; d’import 
80.850,48€; amb càrrec a la partida 17/3370/63200. 

- Associació Arae per la Promoció de l’Aprenentatge; Projecte Creix, octubre 
2018; d’import 3.351,94 €; amb càrrec a la partida 03/3230/22699. 

- Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt; serveis de jardineria, període 
abril a juny 2018; d’import 11.443,42 €; amb càrrec a la partida 25/1532/22699. 
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3 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
3.1.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
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. 345. RCSR; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, repartits  tres 
lliuraments mensuals. 

- P. 346. JGT; un ajut de 452,23€ per pagar deute del subministrament d’aigua. 
- P. 347. JST. Un ajut de 180€ per cobrir el 50% del preu total de les colònies 

escolars Institut Hipàtia. 
- P. 348. EP; un ajut de 41,25€ per a transport públic i un ajut de 153,3 € per a la 

compra de bombones de butà. 
- P. 349. OGP. Revocació de l’ajut d’alimentació aprovar per la Junta de Govern 

Local a la sessió de 1 d’octubre de 2018, perquè ha començat a cobrar la 
manutenció. 

- P. 350. RGV; Denegació de la renovació d’ajut d’alimentació, per millora de la 
situació econòmica. 

- P. 351, JRC; Fraccionament del deute en concepte de Quotes Urbanístiques 
en quotes de 150€ mensuals. 

- P. 352. WIME; Bonificació del 50% del impostos pendents de 2014 a 2017, i 
fraccionament de la resta més els corresponents al 2018, en quotes de 20€ 
mensuals. 

- P. 353. MJMR; Bonificació del 50% del impostos pendents de 2015 a 2017, i 
fraccionament de la resta més els corresponents al 2018. 

- P. 354. MCG; un ajut de 153,3€ per la compra de bombones de butà. 
- P. 355. DSJ; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, repartits en tres 

lliuraments mensuals . 
- P. 356. MG; una ajut de 102€ per a transport públic i un ajut de 90€ per a 

productes d’higiene infantil. 
- P. 357. JMP; un ajut de 82,5 € per a transport públic i un ajut de 150€ per a 

alimentació i higiene. 
- P. 360. MTMDBH; un ajut de 153,3€ per la compra de bombones de butà. 
- P. 361. JBO; un ajut de 153,3€ per la compra de bombones de butà. 
- P. 362. JS; un ajut de 183,96€ per la compra de bombones de butà. 
- P. 363. AMM; Revocació de l’ajut de 188,39 € atorgat per la Junta de Govern 

Local, a la sessió de l’11 d’octubre de 2018, perquè la usuària ja ha pagat part 
de la deute del servei de subministrament d’aigua. 

- P. 364. AMM; un ajut de 85,48 € per pagar deutes del subministrament d’aigua. 
- P. 366. JJYG; Fraccionament deu deute en taxes i impostos municipals en 

quotes de 50€ mensuals. 
- P. 367. RMM; un ajut de 153,3€ per la compra de bombones de butà. 
- P. 368. EMM; un ajut de 102€ per a transport públic. 
- P. 369. Mónica Cecilia Guerrero; un ajut de 250€ per a llibres escolars Institut. 
- P. 372. Joan Guitart Xandri, beneficiari del pis llogat per l’Àrea d’Acció Social al 

carrer de l’Aliança, 20. 
- P. 373. MJM; un ajut de 260,3€ per la compra d’estufa i bombones de butà. 
- P. 383. NCP; un ajut de 311,55€ per pagar el 75% del cost de menjador del 

segon trimestre escolar 
- P. 388. DOA; un ajut de 337,9€ per a matrícula i llibres escolars de grau mig. 
- P. 389. EPS, un ajut de 149,25€ per a transport públic. 
- P. 391. CRC; un ajut de 153,3€per la compra de bombones de butà. 

 



3 
 

 
3.2.- MESURES EXCEPCIONALS TREVA HIVERNAL 2018/2019 
 
La Regidoria d’Acció Social proposa l’ampliació de l’ajut per la provisió d’estufes i 
bombones de butà dins la a Campanya de Mesures excepcionals Treva Hivernal 
2018/2019, amb una compra extra d’aquest material per a dues famílies usuàries més 
 
Famílies amb necessitat d’una estufa i de bombones de butà: 
 

Nom Usuari  
1 JFC  

2 MTDB  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar un ajut de 603€ per la compra de 5 estufes de butà. El preu de cada 
estufa és de 100€ i l’adaptador 7€. També es proposa comprar una estufa elèctrica per 
emergències i el preu és de 68€. S’adjudicaran les estufes a les famílies necessitades i 
es deixaran 3 estufes en stock.  
 
Segon.- Aprovar un ajut de 306,6 € per la compra de 10 bombones de butà per 2 
famílies més. (Preu del butà: 15,33€). 
 
 
4 – APROVACIÓ DE LLICÈNCIES PER A LA TINENÇA D’ANIMALS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS 
 
Els interessats relacionats a continuació han sol·licitat la llicència administrativa per a 
la tinença d’animals potencialment perillosos.   
 
 Nom i Cognoms Gos
1 J. D.Z. American Staffordshire Bull terrier 
2 E. M. P.  Dog de Burdeus (2) 
3 C. P. R.  Dog de Burdeus (2) 
4 

E. R. V. 
 1 American Bully 

1 American Staffordshire Bull terrier 
5 D. P. G.  X American Staffordshire 
6 M. I. R.F.  American Staffordshire Bull terrier 
7 

F. F.E. B. 
 Dog Argentí 

 
8   J. A. F.R.      – Dog de Burdeus 

9   C. G.A.      – Dog de Burdeus 

 
Atesa la documentació presentada per cada interessat i la inspecció de l’habitatge, 
s’ha realitzat informe favorable per a tots els sol·licitants 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient; 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos als sol·licitants, segons el número d’expedient i llicència següents: 
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 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 J. D.Z. 266 107/2018 
2 E. M. P. 334 108/2018 
3 C. P. R. 339 109/2018 
4 E. R. V. 320 110/2018 
  Nº Expedient Nº Llicència 
5 D. P. G. 250 111/2018 
6 M. I. R.F. 218 112/2018 
7 F. F.E. B. 223 113/2018 

8     J. A. F.R.     226         114/2918 

9     C. G.A.     227         115/2018 
 
 
5 – APROVACIÓ DE CONVENI AMB LA DIRECCIÓ GENERAL DE PROTECCIÓ 
CIVIL PER A LA CESSIÓ DE TERMINALS RESCAT 
 
Atès que la Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya pot cedir terminals de ràdio de la xarxa RESCAT als municipis que comptin 
amb una Associació de Voluntaris de Protecció Civil. 
 
Atès que a Lliçà d’Amunt està registrada l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 
Lliçà d’Amunt, amb qui l’Ajuntament manté un conveni de col·laboració. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per a la cessió de terminals de la xarxa 
Rescat per les comunicacions de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil. 
  
 
6 – PRÒRROGA DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DEL BAR DEL PARC DEL 
TENES 
 
En data de 20 de desembre de 2011 l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i el senyor A. M. P. 
van signar contracte d’arrendament en virtut del qual el segon podria explotar les 
instal·lacions del bar del Parc del Tenes de Lliçà d'Amunt. 
 
Vist que la durada d’aquest contracte era de tres anys, de tal forma que el contracte 
finalitzava el 20 de desembre de 2014, amb la possibilitat d’atorgar-se pròrrogues 
anuals per acord de la Junta de Govern Local, en data de 27 d’octubre de 2014 la 
Junta de Govern Local va acordar la pròrroga d’un any del contracte, de forma que la 
data de finalització d’aquest era el 20 de de desembre de 2015. Posteriorment, en data 
de 23 de novembre de 2015, va acordar-se la pròrroga d’un any més del contracte, de 
forma que la data de finalització d’aquest era el 20 de de desembre de 2016. 
Posteriorment, en data de 12 de desembre de 2016, va acordar-se la pròrroga d’un 
any més del contracte, de forma que la data de finalització d’aquest era el 20 de de 
desembre de 2017. Posteriorment, en data de 18 de desembre de 2017, va acordar-se 
la pròrroga d’un any més del contracte, de forma que la data de finalització d’aquest 
era el 20 de de desembre de 2018. 
 
Vist que en data 7 de desembre de 2018 (Registre d’Entrada núm. 11473) el senyor 
Martínez ha sol·licitat una pròrroga del contracte. 
 
Vist que l’interessat està al corrent del pagament de les rendes. 
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Atès que en data de 16 de juny de 2015 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, contractes administratius especials, i 
els contractes privats quan el seu import no superi el 10 % dels recursos ordinaris del 
pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de 
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que 
l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, 
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació i Protecció Civil. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Prorrogar un any al senyor A. M. P. el contracte per a l’Arrendament de les 
instal·lacions del bar del Parc del Tenes de Lliçà d'Amunt, de tal forma que aquesta 
pròrroga finalitzarà el 20 de desembre de 2019.  
 
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.  
 
 
7 – MODIFICACIÓ DE L’HORARI DEL PARC DE NADAL 2018 I INCREMENT D’UN 
MONITOR/A 
 
L’empresa concessionària del Parc de Nadal 2018, Oktitans SLU, i l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt tenen acordat per contracte realitzar l’activitat en horari d’obertura al 
públic  de 10h a 14h del matí i de 16h a 20h de la tarda, els dies 28, 29 i 30 de 
desembre, així com la contractació de 16 monitors i monitores de lleure per a realitzar 
tallers i dirigir les activitats. 
 
Vist que l’any 2017, de 10 h a 11h del matí l’afluència de públic era baixa, s’ha acordat 
amb l’empresa concessionària reduir una hora d’activitat al matí (els tres dies) i 
compensar el total de tres hores sense activitat amb la contractació d’un monitor/a de 
lleure més, sense modificació del pressupost. 
 
Així, el Parc de Nadal es desenvoluparà els dies 28, 29 i 30 de desembre d’11h a 14h i 
de 16h a 20h al pavelló d’esports amb un total de 17 monitors i monitores de lleure, 
 
Vista al proposta del regidor de Joventut, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Primer.- Aprovar la Modificació de l’horari del Parc de Nadal, que es desenvoluparà els 
dies 28, 29 i 30 de desembre d’11h a 14h i de 16h a 20h. 
 
Segon:- Aprovar l’increment del monitoratge en una monitor/a més, sense modificar el 
pressupost de l’activitat, que comptarà amb un total de 17 monitors i monitores de 
lleure. 
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8 – APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CLUB DE BÀSQUET LLIÇÀ D’AMUNT 
PEL PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL, INTEGRACIÓ I PROJECCIÓ 
ESPORTIVA 2018-2019 
 
L’entitat Club Bàsquet Lliçà d’Amunt és una entitat esportiva amb seu social a Lliçà d’Amunt 
que porta des de 1987 treballant per la promoció esportiva del basquetbol al municipi de 
Lliçà d’amunt des de una vesant de formació i competició alhora que també de cohesió 
social. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’entitat Club Bàsquet Lliçà d’Amunt tenen interès en 
col·laborar per tirar endavant el projecte de cooperació internacional, integració i projecció 
esportiva que ha engegat l’entitat i a través del qual l’entitat ha incorporat a les seves files 
una jugadora i dos jugadors brasilers, una jugadora i un jugador d’Estats Units, i un tercer 
jugador de Camerun.  
 
L’entitat Club Bàsquet Lliçà d’Amunt ha obert una via de cooperació esportiva infantil i 
juvenil a través de la qual dues famílies del club acolliran dos jugadors provinents del 
Congo i de Mali. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt vol fer una aportació econòmica de 9.000€ al projecte que 
es distribuirà en dos ajuts diferenciats de 4.500€ cadascun, el primer amb càrrec a la 
partida 22 2310 22699 del pressupost 2018 i el segon que es carregarà a la mateixa partida 
del pressupost 2019 un cop aquest hagi estat aprovat. 
 
Es presenta proposta de conveni per regular aquesta aportació, a la qual s’adjunta el 
projecte de Cooperació internacional, integració i projecció esportiva 2018-2019 de l’entitat 
Club Bàsquet Lliçà d’Amunt. 
 
Vista  la  proposta  del  Regidor de Centres Cívics, Cooperació, Atenció al Ciutadà i 
Ocupació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’entitat 
Club Bàsquet Lliçà d’Amunt pel Projecte de Cooperació Internacional, Integració i Projecció 
Esportiva. 
 
 
9 – AFERS DEL MERCAT SETMANAL 
 
9.1. – NOMENAMENT DEL SUPLENT DE L’EXPLOTACIÓ DE LA PARADA 31 DEL 
MERCAT SETMANAL 
 
El titular de la parada número 31 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, 
senyor J. J. R. Sebastianes, ha sol·licitat, per instància amb registre d'entrada número 
11068, posar de Suplent a la seva senyora. 
 
Vist que el reglament del mercat permet posar un suplent de la parada, sempre que el 
titular estigui al corrent de les obligacions tributàries.  
 
Vista la proposta del Regidor de Comerç, Consum, Turisme i Empresa i Companyies 
de Serveis, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Aprovar el nomenament de la senyora C. C. L. com a suplent de l’explotació 
de la parada 31 del mercat setmanal de Lliçà d’Amunt. 
  
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
9.2.- BAIXA DEL TITULAR DE LA PARADA 96 DEL MERCAT SETMANAL 
 
El titular de la parada núm. 96 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, 
ha demanat, per instància, rebuda el dia 17 de setembre de 2018 i registre d’entrada 
número 8599, la baixa en motiu de malaltia. 
 
Vist que el reglament del mercat permet la baixa voluntària, sempre que el titular 
estigui al corrent de les obligacions tributàries. 
 
Vista la proposta del Regidor de Comerç, Consum, Turisme i Empresa i Companyies 
de Serveis, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa del senyor A. O. com a titular de la parada 96 del mercat 
setmanal de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 

9.3.- ALTA DE TITULAR DE LA PARADA 96 DEL MERCAT SETMANAL 
 
La parada número 96 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt de 8 
metres lineals, ha quedat vacant. 
  
Analitzades totes les sol·licituds per tal d’accedir a la seva explotació, i a fi de mantenir 
l’equilibri i heterogeneïtat de venda de productes en el mercat de Lliçà d’Amunt, el 
perfil més semblant és del  senyor M. C. C., que proposa la venda de calçats.  
 
El titular proposat presenta la documentació requerida, i un cop vista es considera 
conforme per realitzar la venda ambulant. 
 
Vista la proposta del Regidor de Comerç, Consum, Turisme i Empresa i Companyies 
de Serveis, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Atorgar llicència per a l’explotació de la parada 96 del mercat setmanal al 
senyor M. C. C., amb una allargada de 8 metres lineals, destinada a la venda de 
calçats.  
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat a patir de la corresponent al primer 
trimestre de 2019, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
Tercer.-  Notificar aquest acord a tots els interessats. 
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9.4.- CANVI DE TITULAR DE LA PARADA 58 DEL MERCAT SETMANAL 
 
El titular de la parada núm. 58, del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, 
senyor J. M. M. S., ha sol·liciat, per instància amb registre d'entrada número 11686, el 
canvi de titular sent, proposant el senyor R. R.M. 
 
Vist que el reglament del mercat permet el canvi de titular de la parada, sempre que  
es trobi al corrent de les obligacions tributàries.  
 
Vista la proposta del Regidor de Comerç, Consum, Turisme i Empresa i Companyies 
de Serveis, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de titular de l’explotació de la parada 58 de mercat setmanal 
de Lliçà d’Amunt, essent el nou titular el senyor R. R. M. 
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat a partir de la corresponent al primer 
trimestre de 2019,  d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
 
9.5.- CANVI DE TITULAR DE LA PARADA 62 DEL MERCAT SETMANAL 
 
El titular de la parada núm. 62, del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, 
senyor J. M. C., ha sol·licitat, per instància amb registre d'entrada número 11685, el 
canvi de titular, proposant al senyor J. C. P. 
 
Vist que el reglament del mercat permet el canvi de titular de la parada, sempre que  
es trobi al corrent de les obligacions tributàries.  
 
Vista la proposta del Regidor de Comerç, Consum, Turisme i Empresa i Companyies 
de Serveis, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de titular de la parada 62 del mercat setmanal de Lliçà 
d’Amunt, essent el nou titular el senyor J. C. P. 
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat, a< partir de la corresponent al primer 
trimestre de 2019, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
10 - CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE REPARTIMENT DEL BUTLLETÍ 
MUNICIPAL MENSUAL EN ELS DISSEMINATS, BARRIS DE LES OLIVERES I CAN 
FRANQUESA, I EQUIPAMENTS 
 
Vist l’informe, emès en data 14 de desembre de 2018, per la técnica superior en 
comunicació, de necessitat i conformitat de contractar el servei de repartiment del 
butlletí mensual en els disseminats, barris de Les Oliveres i Can Franquesa i  
equipaments, que abans es feia amb personal intern 
 
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. 
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Vista la proposta del Regidor de comunicació 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a S.M. S., codi CPV64121100, el contracte menor del repartiment 
del butlletí mensual en els disseminats, barris de Les Oliveres i Can Franquesa i 
equipaments, per un import de 302,5 Euros (IVA inclòs)/mensuals, per un termini de 
data inici d’execució desembre 2018. i data fi prevista desembre 2019. 
 
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 es realitzarà en 
format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
11.- ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LA 
RUTA SALUDABLE DEL PLA 
 
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació del Procediment per a 
l’adjudicació del contracte d’execució de les obres del Projecte de restauració de la 
ruta saludable del Pla, i havent-se estimat com a correcta i degudament motivada, una 
vegada acreditada la constitució de la garantia definitiva, 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 del Projecte de restauració 
de la ruta saludable del Pla a l’empresa MOIX SERVEIS I OBRES SL per l’import de 
119.003’83 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. 
 
 
12 – PAGAMENT DE SUBVENCIONS JUSTIFICADES DINS LA CONVOCATÒRIA 
D’AJUTS A ENTITATS 2018 
 
Vistos els informes favorables de les regidories d’Acció social i 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. 
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D’acord amb l’informe de la regidoria d’Esports, segons el qual l’AV Can Salgot. 
(G61214649), ha justificat un import menor a l’import concedit, i per tant el segon i 
últim pagament serà proporcional a la justificació presentada. 
 
Vist l’informe de la regidoria de Barris, relatiu a la renúncia presentada per l’Associació 
de veïns Can Farell (G59466060), respecte l’ajut atorgat. 
 
Vist l’informe de la regidoria de Centre Cívics, sobre la justificació de l’Associació 
cultura i tradicions de Lliçà d’Amunt Colla del Ritme (G65742926), que indica que l’ajut 
no ha estat totalment justificat, i es proposa el pagament de la part proporcional 
justificada. I vist que l’entitat Associació Una Mirada (G67149070) ha renunciat a l’ajut 
concedit.  
 
D’acord amb l’anterior procedeix pagar a les entitats els següents imports, en concepte 
de segon i últim pagament, o com a únic pagament: 
 

Entitats Acció social CIF
Ajut 

concedit
1r pag. 

fet, 50%  
2n i últim 
pagament

Import 
revocat

Associació Amunt Dones G65193765 275,00 NO 275,00

Entitats Esports  

AV Can Salgot G61214649 150,00 75,00 33,90 ‐41,10

Club Patí Ll.d'Amunt (2a jornada Lliga Cat.) G60237765 200,00 100,00 100,00

Club Patí Ll.d'Amunt (Jornada Interlliga) G60237765 1.000,00 500,00 500,00

Total línia  633,90

Entitats Barris  

AV Can Farell G59466060 494,00 NO NO ‐494,00

Entitats Centres cívics  
Ass. Colla del Ritme G65742926 250,00 NO 69,49 ‐180,51

Ass. Una Mirada G67149070 800,00 NO NO ‐800,00

  

TOTAL A PAGAR:     978,39

 
Vist que existeix saldo suficient en les respectives aplicacions pressupostàries, del 
Pressupost municipal de despeses 2018, per fer els pagaments, amb càrrec a les 
següents partides: 
. 
04 2310 48000 Subvenció Benestar social 
07 3410 48000 Subvencions Esports 
24 3370 48000 Subvencions Centres cívics 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista la proposta del Regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies, 
 
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 en les convocatòries en què s’ha fet un pagament 
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avançat, i d’únic pagament en les altres convocatòries, a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries abans esmentades. 
 
Tercer.- Revocar parcialment les següents subvencions, en l’import no justificat per les 
beneficiàries: 
 

Entitats Esports CIF Ajut inicial Import revocat Ajut final

AV Can Salgot G61214649 150,00 ‐41,10 108,90

Entitats Centres Cívics CIF Ajut inicial Import revocat Ajut final

Ass. Colla del Ritme G65742926 250,00 ‐180,51 69,49

 
Quart.- Acceptar la renúncia presentada per les entitats beneficiàries dels següents 
ajuts no justificats, que són revocats: 
 

Entitats Centres Cívics CIF Ajut inicial Import revocat Ajut final

AV Can Farell G59466060 494,00 ‐494,00 0,00

Entitats Centres Cívics CIF Ajut inicial Import revocat Ajut final

Ass. Una Mirada G67149070 800,00 ‐800,00 0,00

 
ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
13 – APROVACIÓ DEL TERCER PAGAMENT A L’ALIANÇA DE L’AJUT PER A 
ACTIVITATS CULTURALS, DINS EL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT 2018 
 
Vist l’informe tècnic de la regidoria de Cultura de 13 de desembre de 2018, favorable 
respecte la tercera justificació parcial presentada per l’entitat Ateneu l’Aliança, de l’ajut 
per a l’organització d’activitats culturals, dins el conveni entre l’Ajuntament i l’Aliança 
per a l’any 2018, que es transcriu a continuació:  
 

“INFORME TÈCNIC RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA A L’ATENEU L’ALIANÇA EN CONCEPTE D’ORGANITZACIÓ 
D’ACTIVITATS DURANT EL TERCER TRIMESTRE EN EL MARC DEL CONVENI 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT I L’ATENEU L’ALIANÇA PER A 
L’ANY 2018. 
 
Amb data 4 de desembre i número de registre d’entrada 11333, l’entitat Ateneu 
l’Aliança presenta al registre de l’Ajuntament documentació per justificar la 
subvenció concedida mitjançant conveni per a l’organització d’ACTIVITATS 
CULTURALS portades a terme durant el tercer trimestre de l’any en el marc del 
conveni de col·laboració signat per aquest 2018. 
 
L’acord tercer del conveni de col·laboració signat amb l’entitat el passat juliol de 
2017 indica que l’Ajuntament subvencionarà l’entitat amb la quantitat de 
15.000,00€ en concepte de suport a la programació d’activitats pròpia de l’entitat. 
 
Tenint en compte els ajuts portats a terme per aquest concepte en el primer i 
segon trimestre de l’any, el sobrant a destinar en aquesta línia per la resta de 
l’exercici és de 2.896,61€. 
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Revisada la documentació, l’entitat presenta relació de factures degudament 
complimentada, així com una fitxa d’activitat on fan la previsió, i una memòria 
d’activitat amb el resultat obtingut un cop finalitzada l’activitat, així com cartellera i 
altre material de difusió en el cas en què s’hagi editat. 
 
En aquest sentit la documentació presentada correspon a l’organització de 4 
activitats, entre els mesos de juliol, setembre i octubre, per les quals sol·liciten un 
ajut de 2.498,69€ i presenten les memòries justificatives corresponents. 
 
CONCLUSIÓ 
 
Per tot l’exposat anteriorment, emeto informe FAVORABLE per tal que es pugui 
fer efectiu el pagament de l’import de 2.498,69€ en concepte de la programació 
d’activitats del tercer trimestre de 2018.” 

 
Vist que hi ha saldo suficient en la partida 01 3380 48001 “Subvencions nominatives 
Cultura”, del Pressupost municipal de despeses de 2018, per atendre aquest 
pagament. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista la proposta del Regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la tercera justificació parcial presentada per l’Ateneu l’Aliança, de 
l’ajut per l’organització d’activitats culturals, en el marc del conveni entre l’Ajuntament i 
l’entitat per a l’any 2018. 
 
Segon.- Aprovar el tercer pagament a favor de l’Ateneu l’Aliança, de 2.498,69 euros, 
en concepte de tercer pagament de l’ajut per a activitats culturals, dins el conveni entre 
l’ajuntament i l’entitat per a l’any 2018. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
14 – APROVACIÓ DE L’ÚLTIM PAGAMENT A L’ALIANÇA DE L’AJUT PER A LA 
JUGUESCA, DINS EL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT 2018 
 
Vist l’informe tècnic de la regidoria de Cultura de 12 de desembre de 2018, favorable 
respecte la justificació presentada per l’entitat Ateneu l’Aliança, de la subvenció 
concedida per a l’organització de la Juguesca, dins el marc del conveni entre 
l’Ajuntament i l’Aliança per a l’any 2018, que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA A L’ATENEU L’ALIANÇA EN CONCEPTE D’ORGANITZACIÓ DE 
LA JUGUESCA DINS EL MARC DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
LLIÇÀ D’AMUNT I L’ATENEU L’ALIANÇA PER A L’ANY 2018. 
 
Amb data 15 de novembre i número de registre d’entrada 10750, l’entitat Ateneu 
l’Aliança presenta al registre de l’Ajuntament documentació per justificar la 
subvenció concedida mitjançant conveni per a l’organització de l’activitat LA 
JUGUESCA en el marc de la Festa Major 2018. 
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L’acord primer del conveni de col·laboració signat amb l’entitat el passat juliol de 
2017 indica que l’Ajuntament subvencionarà l’entitat amb la quantitat de 
15.000,00€ en concepte d’organització de La Juguesca i amb 2.500€ en concepte 
d’ajut a les 5 colles que hi participen, a raó de 500€ per colla. 
 
Revisada la documentació el passat mes de novembre es detecta una manca de 
documentació que feia incompleta la justificació tal i com indica el conveni. 
 
Amb l’esmena feta, l’entitat presenta relació de factures degudament 
complimentada i amb les signatures corresponents, així com relació de factures de 
les despeses de cadascuna de les 5 colles en la seva participació a l’edició 2018. 
L’import total justificat, incloent el suport de les colles, és de 21.192,23€. Adjunto 
la relació esmentada a aquest informe. 
 
CONCLUSIÓ 
 
Per tot l’exposat anteriorment, emeto informe FAVORABLE per tal que es pugui 
fer efectiu el pagament de l’import restant que ascendeix a 4.375,00€”. 

 
Un cop l’Ajuntament ha pagat a l’Ateneu l’Aliança, en data 20 de juny de 2018, l’import 
de 13.125,00 euros, en concepte de pagament avançat del 75% de l’ajut, segons 
estipula el conveni. 
 
Vist que hi ha saldo suficient en la partida 01 3380 48001 del Pressupost municipal de 
despeses de 2018. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la justificació presentada per L’Ateneu l’Aliança, en relació amb 
l’activitat de La Juguesca, en el marc de la Festa Major 2018. 
 
Segon.- Efectuar el pagament a l’Ateneu l’Aliança de 4.375,00 euros, en concepte de 
segon pagament i últim de l’ajut corresponent a l’activitat de La Juguesca, en el marc 
de la Festa Major 2018, amb càrrec a la partida 01 3380 48001 del Pressupost 
municipal de despeses de 2018. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
15 – PAGAMENT DE LA RESTA DELS AJUTS DEL 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 en concepte de segon i últim pagament dels ajuts, un cop s’ha 
fet a les entitats un pagament avançat pel 75% dels imports concedits, d’acord amb el 
següent quadre resum: 
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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. 
 
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies 
 
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. 
 
Segon.- Realitzar el pagament dels imports indicats a favor de les entitats beneficiàries 
dels ajuts, en concepte de segon pagament i últim, del 25% de cadascun dels ajuts, a 
càrrec de l’aplicació 07 3410 48001 del pressupost municipal de despeses 2018. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
16 – GESTIÓ D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS DELEGATS A L’OGT. BAIXA 
QUOTES URBANÍSTIQUES MOLÍ D'EN FONOLLEDA 
 
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. 
 
Atesa la situació econòmica actual i les conseqüències que aquesta està generant en 
la recaptació dels ingressos municipals, i a fi de conciliar la defensa dels interessos de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt amb les màximes facilitats que els ciutadans han de 
tenir per poder fer efectiu el pagament dels seus deutes. 
 
La Junta de Govern Local del dia 11 de març de 2013 va acordar la suspensió de la 
liquidació de les quotes urbanístiques a nom de E. A. G. R.amb DNI: ---------- amb 
càrrec valor 701616-004, de les finques adjudicades 3a i 3b del projecte de 

Entitats: CIF Concedit
Pagat 
75%   

Pendent 
pagar 25% 

Club Esportiu Lliçà d'Amunt G61403366 22.025,00 16.518,75 5.506,25 

Amunt Club Ciclista G64676869 7.100,00 5.325,00 1.775,00 

Club Patinatge Artístic Ll. d'A. G64987761 2.100,00 1.575,00 525,00 

Club Patí Ll. d’A (velocitat) G60237765 530,00 397,50 132,50 

Total:      7.938,75 
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reparcel·lació de la U.A VIII Molí d’En Fonolleda fins que és compenses la 
indemnització en el compte de liquidació definitiu. 
 
Un cop l’Ajuntament a pagat totes les indemnitzacions del projecte de reparcel·lació de 
la U.A VIII Molí d’En Fonolleda de l’esmentada finca, segons sentència del Jutjat 
Contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona, s’ha procedit a aprovar el compte de 
liquidació definitiu, un cop notificat s’haurà de liquidar els imports pendents de l’àmbit 
reparcel·lat, per aquest motiu es proposa donar de baixa la liquidació de les quotes 
urbanístiques a nom de E. A. G. R. amb DNI: --------- i càrrec valor 701616-004   
 
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 
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 de Governació i Protecció Civil 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa del rebut amb càrrec - valor 701616-004 a nom de la Sra. E. 
A.G.R., amb DNI: ---------, corresponent al 9è termini de les Quotes Urbanístiques de la 
U.A. VIII Molí d’En Fonolleda.  
 
Segon.- Donar trasllat a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
del present per tal que procedeixi a la instrumentació i aplicació d’aquest acord, amb 
les garanties establertes als articles 65 i 82 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, i, en especial a l'article 49 del Reglament general de recaptació 
aprovat per  Real Decret 939/2005, de 29 de juliol. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
17 – APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL SERVEI CATALÀ 
DE TRÀNSIT EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA I CONTROLS DE DROGUES I 
ESTUPEFAENTS 
 
D’acord a l’article 11 de la Llei 16/1991 de les policies locals de Catalunya, s’estableix, 
entre d’altres, les següents funcions com a pròpies els cossos de policia local: 
 

c) Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli urbà. 
 
l) Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el 
municipi. 

 
Així, en l’àmbit de la seguretat viària cobra especial interès el desenvolupament 
d’actuacions de caire policial destinades a la supervisió de les conductes dels 
conductors que tenen una relació directa amb l’accidentalitat, la sinistralitat i els 
delictes contra la seguretat viària. En aquest sentit, recentment s’ha adquirit i  dotat al 
cos de la policia local d’un aparell de detecció de drogues i estupefaents. 
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D’altra banda, actualment el nostre consistori compta amb dos convenis de 
col·laboració amb el Servei Català de Trànsit, concretament en matèria de control de 
velocitats, signat l’any 2001 i d’alcoholèmies, signat l’any 2011. 
El conveni que es presenta per a l’aprovació i signatura té per objecte formalitzar la 
col·laboració pel que fa a controls destinats a drogues i estupefaents. 
 
Val a dir que, com a part de la dita cooperació, l’ens de la Generalitat aportarà els kits 
per a la detecció de les substàncies il·legals de manera gratuïta, cosa que resulta 
d’interès al reduir els costos associats.  
 
Finalment, establir que el present conveni no contempla ni requereix cap despesa 
econòmica que pugui ser d’aplicació a la nostra corporació. 
 
Vista la proposta del Cap de la Policia Local, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el Conveni marc de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit en matèria 
de seguretat viària i l’annex 5 en matèria de controls de drogues i estupefaents. 
 
 
18 - APROVACIÓ CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE LLIÇÀ D'AMUNT 
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERGERIA I DE BAR DEL CASAL DE LA 
GENT GRAN 
 
L’actual concessionari del servei de bar i consergeria del Casal de la Gent Gran ha 
comunicat que a partir del 17 de desembre d’aquest any deixarà de prestar aquest servei. 
 
L’Associació Gent Gran de Lliçà d’Amunt ha mostrat interès en prestar el servei de 
consergeria i Bar del Casal de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Salut Pública i Gent Gran, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el conveni per la concessió del servei de consergeria i bar del Casal de la 
Gent gran a favor de l’Associació de Gent Gran de Lliçà d’Amunt. 
 
 
19 – ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI AL CASAL DE LA 
GENT GRAN 
 
Vist l’informe emès en data 5 de desembre de 2018, pel Coordinador de Serveis 
Territorials, sobre la necessitat i conformitat de contractar el subministrament de 
mobiliari pel nou Casal de la Gent Gran de Paludàries. 
 
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: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Raso Oficinas Equipamientos y Decoración SL, el 
contracte menor pel Subministrament del mobiliari del nou casal de la gent Gran de 
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Palaudàries, per un import de 14.694,88 Euros, més Iva, amb càrrec a la partida 
pressupostària 2018 17/3370/63200. 
 
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 es realitzarà en 
format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
20 – ADJUDICACIÓ DE LA REDACCIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ DE 
FAÇANES DE L’ÀMBIT DEL NOU CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Vist l’informe emès en data 14 de desembre de 2018, pel Coordinador de Serveis 
Territorials, sobre la necessitat i conformitat de contractar el els treballs de Redacció 
de la proposta d’ordenació de façanes de l’àmbit del nou centre de Lliçà d’Amunt 
 
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: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa L35 Arquitectos SAP, el contracte menor per la 
Redacció de la proposta d’ordenació de façanes de l’àmbit del nou centre de Lliçà 
d’Amunt, per un import de 10.500 Euros, més Iva, amb càrrec a la partida 
pressupostària 2018 19/1510/62700. 
 
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 es realitzarà en 
format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
21 – AFERS SOBREVINGUTS 

 
21.1.- LICITACIÓ ACTUACIONS 4-5 PLA D’INVERSIONS D’AIGUA 2018 
 
La situació financera del PIA18 és la següent: 
 
- Saldo arrossegat PIA17: 75.526,07 € 
- Partida obres inversió: 200.000,00 € 
- Previsió Bossa d’Inversió 2018: 170.617,77 €  (7.672,16 € menys que els previstos a inici 
d’any) 
- Total inversió PIA18: 446.143,84 € (no es computa la previsible subvenció de Diputació 
per l’actuació 6)  
- Total executat o adjudicat PIA18 a 17/12/2018: 273.519,92 € (IVA inclòs)  
 
- Total disponible PIA18 a 17/12/2018: 172.623,92 € 
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El 28 de maig de 2018 es va aprovar el Pla d’Inversions a la Xarxa d’Aigua 2018 per Acord 
de Junta de Govern Local. 
 
Per executar les actuacions 4 i 5 cal, d’acord amb l’informe de necessitat adjunt, licitar els 
lots 4.A, 4.B, 5.A i 5.B de l’esmentat Pla.  
 
Els lots 4.A i 5.A corresponen a l’obra civil de les fases 1 i 2, respectivament, de la 
renovació de la canonada d’impulsió de Palaudalba.  
 
Els lots 4.B i 5.B corresponen a l’obra hidràulica de les fases 1 i 2, respectivament, de la 
renovació de la canonada d’impulsió de Palaudalba. 
 
Els V.E.C. dels lots 4.A-5.A i 4.B-5.B són, respectivament, 93.784,84 € i 47.364,30 €. (Total: 
141.149,14 €  IVA inclòs). 
 
Existeix la partida 17 1610 61910 d’inversions a la xarxa d’aigua on imputar aquestes 
despeses. A tal efecte SOREA transferirà a l’Ajuntament l’import romanent de les 
liquidacions trimestrals, consignats a la partida 17 1610 61910 amb la seva corresponent 
ampliació de crèdit. 
 
Atesa la naturalesa de les obres a realitzar, s’estima que la tramitació més oportuna pel lot 
4.A-5.A és el procediment obert simplificat (no abreujat), i pel lot 4.B-5.B el procediment 
obert simplificat abreujat.  
 
S’ha preparat un Plec de Clàusules Administratives Particulars per cadascuna de les dues 
licitacions. 
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar l’expedient per a la contractació dels lots 4.A i 5.A del Pla d’Inversions a la 
Xarxa d’Aigua 2018, així com el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de 
regir el contracte. El procediment de tramitació serà obert simplificat (no abreujat). 
 
Segon.-  Aprovar l’expedient per a la contractació dels lots 4.B i 5.B del Pla d’Inversions a la 
Xarxa d’Aigua 2018, així com el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de 
regir el contracte. El procediment de tramitació serà obert simplificat abreujat. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa que comporten els presents contractes amb càrrec a la 
partida pressupostària 17 1610 61910. 
 
Quart.-  Aprovar la transferència de l’import romanent de les liquidacions trimestrals  de 
SOREA a l’Ajuntament. En aquest cas es realitzarà una ampliació de crèdit de la partida 17 
1610 61910 pels mateixos imports transferits per SOREA. 
 
Cinquè.- Anunciar les licitacions públiques en el perfil de contractant. 
 

21.2.- REGULACIÓ DE LES CONDICIONS D’ACCÉS AL SERVEI D’ATENCIÓ A 
DOMICILI DE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Es objecte d’aquesta normativa la regulació de les condicions d’accés al Servei 
d’Atenció a Domicili de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
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El Servei d’Atenció a Domicili (SAD) es defineix com un conjunt organitzat i coordinat 
d’accions que es realitzen a la llar i de suport social a aquelles persones i/o famílies en 
situacions de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb 
problemàtiques familiars especials. 
 
Vista la proposta del Regidor d'Educació i Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Aprovar la normativa que regula les condicions de prestació del servei d’atenció a 
domicili, segons ANNEX que es transcriu a continuació:  
 
ANNEX 
 
CONDICIONS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI 
 
1.- El servei té una durada temporal i la seva finalització està subjecta a la valoració de 
necessitats del servei. 
 
2.- El servei pot estar condicionat al copagament que haurà de ser abonat 
mensualment segons regula l’ordenança fiscal sobre el preu públic del servei d’atenció 
domiciliària d’acord amb els seus ingressos totals anuals vigents en cada any. 
 
3.- La persona usuària ha de comunicar les modificacions de la situació econòmica o 
familiar que puguin incidir en el règim de prestació o de finançament del servei. 
 
4.- Les tasques i horari de realització estan marcades en l’Acord de Prestació, pactat 
entre l’usuari i el professional de referència. L’Usuari/ària del servei signarà i es 
quedarà una còpia de l’Acord de Prestació de Serveis. 
 
5.- Els horaris definits poden ser modificats segons les necessitats generals del servei, 
amb avís previ a l’usuari/ària. 
 
6.- No es prestaran o duran a terme tasques que no estiguin previstes en l’Acord de 
Prestació del Servei, en cas de necessitat de modificació, ampliació o reducció de 
tasques o intensitats horàries es signarà un nou acord especificant la totalitat de 
tasques a realitzar. 
 
7.- L’Ajuntament es reserva la possibilitat de proposar la modificació, suspensió o 
extinció del Servei acordat, sempre que hi hagi alguna incidència o condició que 
dificulti la prestació del servei . 
 
8.- Els/les professionals d’atenció directa destinats al servei podran ser substituïts en 
cas de necessitat, amb previ avís a l’usuari/ària. 
 
9.- La persona usuària facilitarà les dades de les persones de contacte per si es 
produeix algun fet sobtat a partir del qual calgui posar-s’hi en contacte. 
 
10.- Quan la persona usuària del servei no obri la porta sense prèvia comunicació 
d’absència, el professional d’atenció directa deixarà l’avís conforme ha estat en el 
domicili. 
 
11.- Les absències hauran de ser comunicades, sempre que sigui possible, amb un 
mínim de 48 hores, en cas contrari les hores hauran de ser facturades com a 
realitzades. Quan reiteradament i sense motiu justificat no s’informi a Serveis Socials  
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que no estarà en el domicili, l’Ajuntament es reserva la possibilitat de proposar la 
modificació o retirada dels serveis acordats. 
 
12.-  L' Ajuntament comprovarà  la realització del Servei a la llar del beneficiari 
mitjançant la signatura de l’usuari  all full de prestació de Servei que persona usuària  
signarà un cop finalitzat el Servei  
 
13.- Les persones beneficiàries, així com els/les professionals que presten el servei, 
tenen dret a la protecció de la seva imatge i en cap cas es podran obtenir imatges ni 
publicar-les sense la seva autorització expressa. 
 
14.- L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt  haurà de ser informat de totes les incidències que 
es produeixen en la prestació del servei. 
 
 
21.3.- PROJECTE DE REHABILITACIÓ D’INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA PER A 
LA PRODUCCIÓ D’ACS AL PAVELLÓ D’ESPORTS DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Atès que el pavelló d’esports és un dels equipaments municipals amb major consum 
energètic i que en el seu moment es va dotar de plaques solars tèrmiques per reduir el 
consum d’energia per generar aigua calenta sanitària. 
 
Atès que les plaques solars tèrmiques s’han avariat en diferents ocasions al llarg dels anys 
sense trobar una solució definitiva.  
 
Vist que en l’estudi “Certificació Energètica del Pavelló d’Esports” de 2014, elaborat per 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, s’havia detectat un notable 
increment de consum de gasoil l’any 2012 respecte el 2011, que havíem relacionat amb 
l’avaria de les plaques solars tèrmiques. 
 
Atès que a través del Catàleg de Serveis 2018 es va sol·licitar a l’Àrea de Medi Ambient de 
la Diputació de Barcelona suport tècnic per a la redacció de projectes en matèria d’energies 
renovables al Pavelló d’Esports. 
 
Atès que des de la Diputació de Barcelona recentment se’ns han entregat els dos projectes 
encarregats: 
 

a) Projecte de rehabilitació d’instal·lació solar tèrmica per a la producció d’aigua 
calenta sanitària al pavelló d’esports de Lliçà d’Amunt, per import de 33.720,27 € 
més 21% IVA. 
 

b) Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica de 19,2 kWp per a autoconsum ubicada a la 
coberta del pavelló d’esports de Lliçà d’Amunt, per import de 47.157 € més 21% 
IVA. 

 
Vista la proposta de a Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte de rehabilitació d’instal·lació solar tèrmica per a la 
producció d’aigua calenta sanitària al pavelló d’esports de Lliçà d’Amunt”, per import de 
33.720,27 € més 21% IVA. 
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En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 19,30 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 
 
 
 
 


