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notícies de l’Ajuntament

Acords presos en Junta de Govern
Adquisició d’un escampador 
de sal per prevenció de gla-
çades i nevades a la via pú-
blica.
La Junta de Govern Local va 
aprovar l’adquisició d’un equip 
escampador de sal a l’empresa 
Casli SA, concretament la mar-
ca Meyer model Elite 4, per va-
lor de 7.741,52€.  

Addicional al Conveni 2016-
2019 per a la gestió i presta-
ció dels serveis socials, altres 
programes relatius al benes-
tar social i polítiques d’igual-
tat per al període 2018-2019. 
La Junta de Govern Local va 
aprovar el Protocol Addicional al 
Conveni de col·laboració 2016-
2019 per a la gestió i prestació 
dels serveis socials, altres pro-
grames relatius al benestar so-
cial i polítiques d’igualtat amb 
els ajuntaments que formen 
part de l’Àrea Bàsica de serveis 
socials resta del Vallès Oriental, 
per al període 2018-2019. 

Pròrroga d’adhesió al Circuit 
d’espais escènics municipals 
fins el 31.12.2020.  
La Junta de Govern Local va 
aprovar la pròrroga proposada 
per la Diputació de Barcelo-
na que permetrà l’adhesió de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
al Circuit de la Xarxa d’Espais 
Escènics Municipals fins a 31 
de desembre de 2020.

Adhesió al conveni de coope-
ració educativa entre la Uni-
versitat de Vic i l’Ajuntament 

per col·laborar en la formació 
dels estudiants. 
La Universitat de Vic UVIC es 
va posar en contacte amb la 
regidoria d’Acció Social de 
l’Ajuntament per demanar col-
laboració en la formació per fer 
pràctiques de la diplomatura 
d’Educació Social. Un cop va-
lorat, es va acordar acceptar 
durant aquest curs 2018-19 
alumnes en pràctiques de la 
formació d’educació social. Per 
això, la Junta de Govern Local 
va acordar adherir-se al Con-
veni de cooperació educativa 
amb la Universitat de Vic-Uni-
versitat Central de Catalunya 
i l’Ajuntament per la formació 
dels estudiants. 

Contracte menor per a la 
construcció d’un mur de ro-
calla a un terreny del carrer 
Bedoll on es va esllavisar el 
carrer.  
La Junta de Govern Local va 
adjudicar a l’empresa Garriga 
Obres i Serveis SL el contrac-
te menor per a l’execució de 
les obres de construcció d’un 
mur de rocalla en un terreny del 
carrer Bedoll on es va esllavi-
sar el carrer, per un import de 
39.450,00€, més l’IVA.

Conveni per a la instal·lació 
d’una canonada pel submi-
nistrament d’aigua a l’encla-
vament “Estany de Gallecs”.  
La Junta de Govern Local va 
aprovar el contingut del conveni 
de col·laboració entre l’Ajunta-
ment de Lliçà d’Amunt i l’Ajun-

tament de Montcada i Reixac 
relatiu a la instal·lació d’una 
canonada pel subministrament 
d’aigua a la urbanització Estany 
de Gallecs, ja que la canonada 
projectada transcorre parcial-
ment pel terme municipal de 
Lliçà d’Amunt. 

Adquisició de mobiliari de 
perruqueria per al Casal de la 
Gent Gran 
La Junta de Govern Local va 
aprovar l’adquisició de material 
de perruqueria per al Casal de 
la Gent Gran de Palaudàries a 
l’empresa Comercial Oliveras 
per un import de 3.136,40€ més 
IVA. 

Ampliació de l’ajut per a estu-
fes i bombones dins la cam-
panya Mesures excepcionals 
Treva Hivernal 2018/19.
La Junta de Govern Local va 
aprovar un ajut de 428€ per la 
compra de 4 estufes de butà 
per a 4 usuaris, essent el preu 
de cada estufa de 100€ i l’adap-
tador de 7€.

Augment del contracte de 
lloguer d’un terreny per a la 
construcció d’una infraes-
tructura de telecomunicaci-
ons.
La Junta de Govern Local va 
ratificar l’augment d’un con-
tracte de lloguer per l’amplia-
ció de la superfície arrendada, 
que passarà a ser de 200m2, 
de la finca situada al camí en-
tre Palaudalba i Can Rovira Vell, 
que serà destinada al posterior 

subarrendament a un operador 
de telefonia mòbil per a la ins-
tal·lació d’una infraestructura 
de telecomunicacions on dife-
rents operadors instal·laran els 
seus equips. 
La renda anual passa a ser de 
1.700€, IVA exclòs, i, en el mo-
ment que una de les porcions 
de 100 m2 quedi efectivament 
ocupada per una infraestructu-
ra de telecomunicacions, cessa 
l’arrendament de l’altra porció i, 
en conseqüència, la renda anu-
al passa a ser de 850€, efectius 
en el següent període anual 
d’arrendament.

Contractació del subminis-
trament i instal·lació de 585 
lluminàries LED al barri de Ca 
l’Artigues.
La Junta de Govern Local va 
aprovar l’expedient per a la 
contractació del subministra-
ment i instal·lació de 585 noves 
lluminàries amb tecnologia LED 
en substitució de lluminàries al 
barri de Ca l’Artigues, així com 
el Plec de clàusules adminis-
tratives particulars que han de 
regir el contracte per procedi-
ment obert i avaluació amb més 
d’un criteri d’adjudicació. 

Conveni de col·laboració amb 
entitats d’esports 2019.
La Junta de Govern Local va 
aprovar els models de conve-
ni de col·laboració per a l’any 
2019 amb les entitats amb es-
port de formació. L’Ajuntament 
subvencionarà de manera di-
recta set entitats amb esport de 

formació amb un import total 
de 29.625€ (el 75%), un cop 
feta la signatura dels convenis 
amb les entitats beneficiàries, i 
un total de 9.875€ (el 25% res-
tant), un cop justificat l’ajut. 

Subministrament de radars 
pedagògics.
La Junta de Govern Local va 
adjudicar el contracte de “Sub-
ministrament de radars peda-
gògics” a l’empresa Lacroix SA 
per import de 2.140,72€ (IVA 
exclòs).

Subministrament de peces 
d’uniformitat per a la Policia 
Local.
La Junta de Govern Local va 
adjudicar el contracte de “Sub-
ministrament de peces d’uni-
formitat per a la Policia Lcoal” 
a l’empresa Insigna Uniformes 
SA per import de 2.652€ (IVA 
exclòs) en relació als polos d’hi-
vern i de 3.323,32€ (IVA exclòs) 
en relació als pantalons d’hi-
vern. 

Arrendament de tres espais 
de servei de restauració en el 
marc de Fira Tenes.
La Junta de Govern Local va 
aprovar l’expedient per a la 
contractació de l’Arrendament 
de tres espais de servei de res-
tauració en el marc de Fira Te-
nes, així com el Plec de clàusu-
les administratives particulars 
que han de regir el contracte 
pel procediment obert i forma 
licitatòria atenent diversos cri-
teris. 

Ple extraordinari del 28 de febrer
1.- Aprovació definitiva de la 
Modificació del Reglament 
intern dels casals munici-
pals de gent gran de Lliçà 
d’Amunt. 
El Ple va acordar estimar en part 
les al·legacions presentades 

pel grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya en el 
sentit expressat a l’informe tèc-
nic i va aprovar definitivament 
la modificació del Reglament 
de règim intern dels Casals de 
la Gent Gran de Lliçà d’Amunt.

UNANIMITAT
2.- Aprovació inicial de la Mo-
dificació puntual del POUM 
de Lliçà d’Amunt en l’àmbit 
del Centre (PAU 18 Centre - 
Can Guadanya Vell i PAU 19 
Centre - Can Francí). 

El Ple va aprovar inicialment la 
Modifiació puntual del vigent 
Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal en l’àmbit centre que 
proposa la modificació dels ac-
tuals àmbits PMU-1 Can Gua-
danya Vell que passa a ser el 

PAU-18 i PMU-2 Can Francí 
que passa a ser el PAU-19.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: A FAVOR


