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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA       
2 DE JULIOL DE 2019 
 
 
Lliçà d’Amunt, 2 de juliol de 2019.  
 
 
A les 8,35 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,  
Lourdes Estéfano Orozco, David Morales Campos, Fran Sánchez Castilla i Albert 
Iglesias Boza. Són assistits per la Secretària accidental de la Corporació, senyora 
Gemma Navarro i Medialdea, i per l’Interventor municipal, senyor Antoni Hierro 
Medina. 
 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, 
que fou el dia 25 de juny de 2019. 
 
 
2 – DESPESES 
 
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- ZIO Enginy Solucions Tècniques SL; d’import 46.369,09€; amb càrrec a la 
partida 17/1532/61900. 

- Artífex Infraestructuras; Restitució danys causats a la Urbanització Can 
Franquesa per danys pluvials; d’import 38.806,65€; amb càrrec a la partida 
17/1532/60908. 

- Carme Duran Bonet; llibre “24 hores Vall del Tenes, 40 anys”; d’import 
6.636,24€; amb càrrec a la partida 07/3410/22609. 

- Servitec Oficina SL; cortina enrotllable teixit B3; d’import 4.001,50€; amb 
càrrec a la partida 06/3370/22000. 

- Demoliciones y Construcciones Marcos SL; demolició dipòsit en alça al carrer 
Creu de Baduell 87; d’import 14.399€; amb càrrec a la partida 17/1610/61910 

- Torrell Mayorgas Josep Manel, vehicles d’ocasió , compra vehicle Ford Transit 
adaptat; d’import 16.952€; amb càrrec a la partida 17/9200/62400. 

- Sistemas y Métodos Reprográficos S.L:; maquinari informàtica, D’IMPORT 
3.129,73€; amb càrrec a la partida 15/9200/62600. 

- Garriga Obres i Serveis SL; Construcció d’un mur al carrer Bedoll; d’import 
20.781,75€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900. 

- Obres i Paviments Llovet SL; Treballs obra civil canonades d’aigua dins el Pla 
d’Inversions d’aigua; d’import 27.591,58€; amb càrrec a la partida 
17/1600/60900. 

- Lacroix Señalizacion SA; subministrament radar reflectant i accessoris; 
d’import 7.770,81€; amb càrrec a la partida 12/1330/63300. 
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3 – CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESENVOLUPMANET I DINAMITZACIÓ 
DEL CONSELL D’INFANTS PEL CURS 2019/20 (Pr. 526) 
 
La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 13 de febrer de 2017, va aprovar 
l’acord de voluntariat per al disseny, acompanyament i elaboració del projecte Consell 
d’Infants, com a òrgan de participació infantil on els nens i nenes prenen part del municipi 
opinant, decidint, proposant i treballant aspectes que els afecta, per al curs 2017-18.  
 
La Regidoria d’Educació va valorar positivament el projecte socioeducatiu i va  promoure i 
crear el Consell d’Infants, amb la intenció que sigui un òrgan estable, amb la finalitat de 
treballar amb els nens i nenes del municipi  els valors i principis de la democràcia, 
sensibilitzar i  conscienciar sobre les necessitats de l’entorn immediat, donar l’oportunitat 
d’implicar-se en temes i projectes vinculats en la transformació real del municipi. En 
definitiva, un òrgan on els  infants tenen l’oportunitat d’exercir la ciutadania, aportant la seva 
opinió sobre aspectes relacionats amb la millora del seu poble. 
 
Aquest curs 2018-2019, s’ha valorat molt positivament la tasca realitzada per part del 
Consell, així com la dinamització portada a terme per la empresa Eines per tothom i per 
tant, hi ha la voluntat que hagi continuïtat en el projecte.  
 
Vista la proposta del regidor d’educació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Eines per tothom, el contracte menor per al  
desenvolupament i dinamització del projecte Consell d’Infants per al curs 2019-20, per un 
import de 3.937,50Euros (IVA exempt), per un termini de data inici d’execució setembre 
2019 i data fi prevista juny 2020. 
 
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. 
 
 
4 – CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I DINAMITZACIÓ DE 
L’ACTIVITAT DE REFORÇ ESCOLAR, CURS 2019/20. (Pr. 527) 
 
Vista la necessitat des de l’àrea d’Educació, juntament amb les tres escoles de primària del 
municipi, de donar un reforç escolar en horari extraescolar, en el procés de lectoescriptura 
des de la vessant del llenguatge i la motriu, dels alumnes de Cicle Inicial. 
 
Efectuat l’estudi es veu la necessitat de contractar el servei d’un educador amb perfil de 
psicopedagog per portar la tasca a les tres escoles. 
 
Vista la Proposta del regidor d’Educació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Reir, amb NIF G-66236654, i codi CPV 80000000-serveis 
d’ensenyament i formació, el contracte menor per al  desenvolupament i dinamització del 
projecte activitat extraescolar: reforç escolar per al curs 2019-20, per un import de 
5.859,18Euros (IVA exempt), per un termini de data inici d’execució setembre 2019 i data fi 
prevista juny 2020. 
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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. 
 
 
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: 
 

- Pr. 528. AOE; un ajut de 199,12€ per donar-se d’alta del servei de subministrament 
d’aigua, amb el compromís de retornament dl 25% de l’ajut. 

- Pr. 529. LH; un ajut de 30€ per a higiene. 
- Pr. 530. VG; un ajut de 41,25€ per a targetes de transport. 
- Pr. 532. TRG; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, repartits en tres 

lliuraments mensuals. 
 
 
6 - APROVACIÓ LLICÈNCIES DE TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS 
 
S’han presentat tretze sol·licituds per a l’obtenció de la llicència administrativa per a la 
tinença d’animals potencialment perillosos.   
 
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.- Aprovar l’atorgament de la Llicència administrativa per a la tinença d’animals 
potencialment perillosos als sol·licitants, segons el número d’expedient i llicència 
següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència
1 DAM 371 58/2019       Dòberman 
2 TCP 376 59/2019       Dòberman 
3 KS 379 60/2019       Pit Bull Terrier 
4 

CSH 
392 

61/2019       American Bully 
 

5 RCM 406 62/2019       American Sttaffordshire Bull Terrier 
6 

FCC 
413 

63/2019       Pastor Alemany 
 

7 VCL 415 64/2019       Creuat  Rottweiler –Dog Argentí 
8 NPG 416 65/2019       Creuat  Rottweiler –Dog Argentí 
9 JLM 417 66/2019       Bulldog Americà 
10 ACG 418 67/2018       Bulldog Americà 
11 CLV 420 68/2019       Dòberman 
12 

JQC 
100R 

69/2019       American Sttaffordshire Bull Terrier 
 

13 ATP 423 70/2019       Pit Bull Terrier 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
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7 - PAGAMENT A L'ATENEU L'ALIANÇA DE LA BESTRETA DE L'AJUT PER A 
L'ORGANITZACIÓ DE LA JUGUESCA 2019 
 
Vist l’informe de la regidoria de Cultura de 28 de juny de 2019, que es transcriu a 
continuació: 
  

“INFORME JUSTIFICACIÓ DE LA PETICIÓ D’AVANÇAMENT DEL 
PAGAMENT EN CONCEPTE DE JUGUESCA A L’ENTITAT ATENEU 
L’ALIANÇA EN EL MARC DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 2019. 
 
Que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt te subscrit un conveni de col·laboració amb 
l’entitat Ateneu l’Aliança per promoure l’enriquiment de la vida cultural del 
municipi. 
 
Que en l’esmentat conveni, l’Ateneu l’Aliança es compromet a organitzar 
l’activitat La Juguesca, en el marc de la Festa Major, per la qual l’Ajuntament li 
donarà un suport econòmic de 17.500,00€. 
 
Que l’apartat I.B.2 del conveni, indica que el pagament del 75% de l’import es 
portarà a terme el 15 de juliol de cada any. 

  
Que la junta de l’entitat ens manifesta la necessitat de fer un avançament de la 
data del pagament de l’ajut corresponent a juguesca donat que estan 
organitzant les proves durant el juliol i han d’atendre compromisos econòmics 
de contractació de serveis i compra de material. 

  
Que l’any 2018 ja vam avançar el pagament al 15 de juny seguint la mateixa 
petició. 
 
CONCLUSIÓ 

  
Per tot l’exposat anteriorment, emeto informe FAVORABLE per tal que es faci 
efectiu el pagament de 13.125,00€, corresponent al 75% de la subvenció, com 
a màxim el dia 1 de juliol.” 

 
Vist que hi ha saldo suficient en la partida 01 3380 48001 del Pressupost municipal de 
despeses de 2019, per atendre aquest pagament, d’import 13.125,00 Euros. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’Hisenda, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic: Aprovar el pagament a l’Ateneu l’Aliança, de l’import de 13.125, corresponent al 75% 
de la subvenció per a l’organització de La Juguesca, en el marc de la Festa Major 
2019. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 8,45 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 


