ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE DATA 30 DE NOVEMBRE DE 2020
Caràcter: Ordinari
Hora que comença: 17:40
Hora que acaba: 17:55
PRESIDEIX
Ignasi Simon Ortoll
ASSISTENTS
Ignasi Simon Ortoll
Maria del Mar Pedrerol Villarroya
Fran Sánchez Castilla
Lourdes Estéfano Orozco
Albert Iglesias Boza
David Morales Campos

ACTUA COM A SECRETÀRIA
Gemma Navarro Medialdea, secretària.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, que
fou el dia 23 de novembre de 2020
2.- DESPESES
S’acorda aprovar la relació d’Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació, número
O/2020/52, que conté els següents documents:
-

Fovencar SL; radiador Iveco, cilindre i altres accessoris; d’import 6.588,68€; amb
càrrec a la partida 18/1621/21400.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria
orgànica a planta, setembre 2020, impropis 4.02%; d’import 6.729,63€; amb càrrec
a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès oriental; tones transferides resta,
setembre 2020; d’import 7.093,79€; amb càrrec a ala partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades, resta,
setembre 2020; d’import 38.556,86€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Jardineria pedrerol SCP; Servei de manteniment i neteja de part de les zones
verdes públiques; d’import 5.656,75€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000.

-

Fovencar SL; reposapeus, filtre d’aire, filtre separador i altres accessoris; d’import
3.877,94€; amb càrrec a la partida 18/1621/21400.
Ausolan Rcn SLU; beca ajuntament, monitoratge; d’import 3.737,52€; amb càrrec a
la partida 04/2310/48002.

3.- PROPOSTES
3.1.- CULTURA
PRP2020/486 RETORN DE L’IMPORT DE LES
DAMARIS GELABERT

ENTRADES AL CONCERT DE

Expedient: 2020/3492
El passat mes d’octubre es van posar a la venda les entrades pel concert de la Dàmaris
Gelabert, que programat pel dissabte 28 de novembre de 2020.
El dilluns 23 de novembre el Govern de Catalunya va establir les noves mesures per
combatre l’expansió de Covid-19, entre les quals es troba la prohibició als ciutadans i
ciutadanes de fer desplaçaments fora del seu municipi de residència en cap de setmana.
Aquesta mesura afecta algunes de les persones que van comprar entrades i que ens van
manifestar que no podrien assistir a l’esdeveniment perquè residien fora del nostre
municipi.
Vista la proposta del Regidor de cultura,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la devolució de l’import de les entrades que van comprar anticipadament
les persones que no van poder assistir al concert de Dàmaris Gilabert com a conseqüència
de les noves mesures per combatre l’expansió de Covid-19, mitjançant retorn directa a la
targeta de dèbit/crèdit amb la què van pagar les entrades.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
3.2.- RECURSOS HUMANS
PRP2020/477 APROVACIÓ DE LES BASES PEL CONCURS D'ADJUDICACIÓ DEL
SERVEI DE BAR I CONSERGERIA DEL CASAL DE LA GENT GRAN DE
PALAUDÀRIES
Expedient: 2020/3477
L’anterior concessionari del servei de Bar i consergeria del casal de la Gent Gran de
Palaudàries va renunciar al contracte, quedant aquest servei desatès.

Es considera necessari mantenir obert el servei de bar el casal per poder atendre les
activitats i serveis per a la gent gran
Per tot això la Junta e Govern Local, ACORDA:
Únic..- Aprovar les bases per al concurs per a la contractació del servei de bar i consergeria
del casal de la Gent Gran de Paladuàries i inicial el procediment per a la seva adjudicació.
3.3.- ACCIÓ SOCIAL
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada
usuari i la proposta de la regidora d’acció social, la Junta de Govern Local acorda
atorgar els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social:
-

PRP2020/446; A.F.D.; un ajut de 1.045€ corresponent.al 50% quota d’escola
bressol i un ajut de 595,90€ per a menjador escolar.
PRP2020/451; O.M.D., un ajut de 70,50€ per a transport públic.
PRP2020/452; E.F.C.; un ajut de 53,85€ per a transport públic.
PRP2020/462; M.P.G.; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
PRP2020/463; A.R.R.; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
PRP2020/464; S.S.M.; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
PRP2020/466; I.Z.M.; un ajut de 90€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
PRP2020/467; L.C., un ajut de 380,59€ per a llibres escolars, 4t. d’ESO.

3,4.- SECRETARIA
3.4.1.- PRP2020/460 CESSIÓ DE TERRENY PER A ÚS D'APARCAMENT PÚBLIC
Proposta: 2020/414 (3417)
1.- La senyora R.O.S. i la senyora M.R.R.S. són copropietàries de la finca situada al
Polígon 16, Parcelꞏla 18 de les Peces de Can Guadanya de Lliçà d’Amunt, amb referència
cadastral 08106A016000180000SI. Aquesta finca disposa d’una porció de terreny de
640,02 metres quadrats sense edificar ni pavimentar
2.- L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt està interessat en l’ús d’aquesta porció de terreny com a
aparcament públic.
3.- Les esmentades propietàries de la finca estan disposades a atorgar una cessió d’ús
d’aquesta porció de terreny.
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, a la Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER: APROVAR la signatura d’un conveni mitjançant el qual les senyores R.O.S. i la
senyora M. R.R. cedeixen a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt de la finca anteriorment
esmentada per a ús d’aparcament públic.
SEGON: ACORDAR que el termini de la cessió serà d’un any, a comptar des de la seva
signatura, renovable automàticament per períodes d’igual duració, si no hi ha un preavís de
rescissió per qualsevol de les parts amb sis mesos mínims d’antelació.
TERCER: Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris per
dur a terme l’operació.
QUART: Notificar aquest acord a tots els interessats.
3.4.2.- PRP2020/468 CESSIÓ DRET DE PAS PER A ÚS D'APARCAMENT PÚBLIC
Proposta: 2020/415 (3418)
1.- L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt està interessat en l’ús d’una porció de terreny de 640,02
metres quadrats de la finca situada al Polígon 16 Parcelꞏla 18 de les Peces de Can
Guadanya de Lliçà d’Amunt, amb referència cadastral 08106A016000180000SI, com a
aparcament públic.
2.- L’accés a l’aparcament cal realitzar-lo a través d’un passatge de 42,49 metres quadrats
pertanyent a la finca del núm. 8 del carrer Sant Joan.
3.- La comunitat de propietaris del núm. 8 del carrer Sant Joan de Lliçà d’Amunt està
disposada a atorgar un dret de pas d’aquest passatge, en la forma i condicions que
s’estableixen de conformitat amb els següents
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: APROVAR la signatura d’un conveni mitjançant el qual la comunitat de
propietaris del núm. 8 del carrer Sant Joan de Lliçà d’Amunt, propietària del passatge
abans indicat, atorga a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt un dret de pas respecte aquest per tal
d’accedir a l’aparcament públic indicat al punt expositiu primer.
SEGON: ACORDAR que el termini de la cessió serà d’un any, a comptar des de la seva
signatura, renovable automàticament per períodes d’igual duració, si no hi ha un preavís de
rescissió per qualsevol de les parts amb sis mesos mínims d’antelació.
TERCER: Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris per
dur a terme l’operació.
QUART: Notificar aquest acord a tots els interessats.

3.4.3.- PRP2020/483 PROPOSTA DE BAIXA PARCIAL I DEVOLUCIÓ D’UN
REBUT DEL PREU PÚBLIC INSTALꞏLACIONS ESPORTIVES.
Expedient: 2020/3487 (420)
La Regidoria d’esports solꞏlicita la baixa parcial i devolució del rebut del Gimnàs del Pavelló
d’Esports a nom de la Sra. V.E.S., corresponent a la quota del mes de març de 2020, amb
càrrec-valor 1973726/128.
L’import correcte del servei del Gimnàs del Pavelló d’Esports que s’havia de cobrar a la
Sra. Victoria Espallargas Serrano era de 4,50€, però per un error administratiu a l’hora
d’emetre el rebut es van cobrar 9,00€
Vista la proposta del Regidor d’esports,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la baixa i devolució de 4,50€ de la quota del Gimnàs del Pavelló d’Esports
a nom de la Sra. V.E.S., corresponent al mes de març de 2020, amb càrrec-valor
1973726/128, per un error de l’import del rebut
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’ORGT i a la intervenció Municipal.
3.4.4.- PRP2020/484 BAIXA D’UN REBUT DEL PREU PÚBLIC INSTALꞏLACIONS
ESPORTIVES
Expedient: 2020/3488 (421)
La Regidoria d’esports solꞏlicita la baixa del rebut del Gimnàs del Pavelló d’Esports a nom
de la Sra. V.A.M.S. corresponent al mes d’octubre de 2020, amb càrrec-valor 1973737/253.
La Sra. Victoria A.M.S. va presentar la baixa del Gimnàs del Pavelló d’Esports pel mes
d’octubre de 2020, però per qüestions administratives no es va poder fer efectiva i es va
emetre el rebut.
Vista la proposta del Regidor d’esports,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la baixa del Gimnàs del Pavelló d’Esports a nom de la Sra. V.A.M.S.
corresponent al mes d’octubre de 2020, amb càrrec-valor 1973737/253, per haver
presentat la corresponent baixa
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’ORGT i a la intervenció Municipal.

3.4.5.- PRP2020/485 PROPOSTA DE GESTIÓ D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS
DELEGATS A L’ORGANISME DE GESTIÒ TRIBUTÀRIA
Expedient: 2020/3493 (422)
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 colꞏlaboració 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.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va trametre a L’Organisme de Gestió Tributària la liquidació
definitiva de les Quotes Urbanístiques de la unitat d’actuació II Ca l’Oliveres corresponent a
la parcelꞏla adjudicada C, a nom de la societat Aliseda Servicios Gestión Inmobiliari..
L’esmentada empresa a solꞏlicitat la rectificació de la liquidació per un error del titular,
segons la inscripció registral aportada la propietat d’aquesta finca és la societat Aliseda
SAU.
Per aquest motiu es proposa donar de baixa la liquidació definitiva de les Quotes
Urbanístiques de la unitat d’actuació II les Oliveres amb càrrec-valor 1993962/2 a nom de
Aliseda Servicios Gestión Inmobiliaria i liquidar al titular correcte que és la societat Aliseda
SAU.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la baixa de la liquidació definitiva de les Quotes Urbanístiques de la unitat
d’actuació II Ca l’Oliveres amb càrrec-valor 1993962/2 a nom de la societat Aliseda
Servicios Gestión Inmobiliaria amb NIF:B-86875689 i tornar a girar la liquidació a nom del
titular registral que és la societat Aliseda SAU.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, a l’Organisme de Gestió Tributària i a la
intervenció Municipal
3.5.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS
3.5.1.- PRP2020/480 APROVACIÓ SOL.LICITUD LLICENCIA PER A LA TINENÇA
DE GOS DE RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DEL SR. J.D.C.
Expedient: 2020/2722
L’interessat que s’indica a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la
tinença d’animals potencialment perillosos.

1

Nom i Cognoms
J.D.C.

Adreça
Barri de Can Salgot

Gos
Akita Inu

Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe
favorable.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment
perillosos al solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència següents:

1

Nom i Cognoms
J. D.C.

Nº Expedient
468

Nº Llicència
30/2020

Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat.
3.5.2.- PRP2020/481 APROVACIÓ SOL.LICITUD LLICENCIA PER A LA TINENÇA
DE GOS DE RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DEL SRA. T.A.A.
Expedient: 2020/23327
La interessada que s’indica a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a
la tinença d’animals potencialment perillosos.
1

Nom i Cognoms
T.A.A.

Adreça
Barri de can Rovira

Gos
X Pit Bull Terrier

Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe
favorable.
La Junta de Goven Local, ACORDA:
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment
perillosos al solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència següents:
1

Nom i Cognoms
T.A.A.

Nº Expedient
405

Nº Llicència
29/2020

Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

3.5.3.- PRP2020/482 APROVACIÓ SOL.LICITUD LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE
GOS DE RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DEL SR. D.S.P.
Expedient: 2020/3068
L’interessat relacionat a continuació ha solꞏlicitat la renovació de la llicència
administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos.

1

Nom i Cognoms

Adreça

D.S.P.

Barri de Ca l’Artigues

Gos
DOBERMAN

Atesa la documentació presentada per cada interessat i la inspecció de l’habitatge, s’ha
realitzat informe favorable.

La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment
perillosos al solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència següents:

1

Nom i Cognoms
D.S.P.

Nº Expedient
58R

Nº Llicència
26/2020

Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat.
3.6.- EDUCACIÓ
3.6.1.- PRP2020/470 CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER IMPARTIR LA TUTORIA
I ELS MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I
INSERCIÓ DEL PERFIL D’AUXILIAR D’HOTELERIA: CUINA I SERVEIS DE
RESTAURACIÓ
Expedient: 2020/3426
1.- La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a l’abril de 2017, va
aprovar de formalitzar la demanda d’autorització d’un PFI al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al curs 2017-18, amb la línia
formativa d’hoteleria.
2.- El 23 de juny de 2017 l’Ajuntament va rebre la Resolució de la directora de Serveis
Territorials al Maresme-Vallès Oriental, relativa a la convocatòria per impartir
Programes de Formació i Inserció el curs escolar 2017-2018.
3.- L’estructura dels programes de formació i inserció, queden recollides en la
Resolució ENS/2250/2014
4.- Tal i com marca aquesta Resolució, el curs ha de comptar amb 435 hores de
formació professional específica
5.- Per tal de portar a terme aquesta formació, cal comptar amb professionals
qualificats del sector per tal de poder transmetre a l’alumnat el coneixement de l’ofici
d’hoteleria (cuina i serveis de restauració) en unes instalꞏlacions adequades per al
correcte desenvolupament de l’activitat formativa.
Vista la proposta del Regidor d’educació
La Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar el Plec Tècnic per a la prestació del servei per el suport de la tutora del
PFI auxiliar d´hoteleria: cuina i serveis de restauració, que és la responsable en la formació
dels mòduls de formació general, del perfil d’Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de

restauració, del Programa de Formació i Inserció de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per al
curs 2020-21.
SEGON.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest
acord.
3.6.2.- PRP2020/472 APROVACIÓ DEL PLEC TÈCNIC I TREURE LICITACIÓ PER
A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI FORMATIU PROFESSIONALITZADOR DEL PFI
D’AUXILIAR D’HOTELERIA: CUINA I SERVIES DE RESTAURACIÓ, PREVIST PER
AL CURS 2020-21.
Expedient: 2020/3447
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a l’abril de 2017, va
aprovar de formalitzar la demanda d’autorització d’un PFI al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al curs 2017-18, amb la línia
formativa d’hoteleria.
El 23 de juny de 2017 l’Ajuntament va rebre la Resolució de la directora de Serveis
Territorials al Maresme-Vallès Oriental, relativa a la convocatòria per impartir
Programes de Formació i Inserció el curs escolar 2017-2018.
L’estructura dels programes de formació i inserció, queden recollides en la Resolució
ENS/2250/2014
Tal i com marca aquesta Resolució, el curs ha de comptar amb 435 hores de formació
professional específica
Per tal de portar a terme aquesta formació, cal comptar amb professionals qualificats
del sector per tal de poder transmetre a l’alumnat el coneixement de l’ofici d’hoteleria
(cuina i serveis de restauració) en unes instalꞏlacions adequades per al correcte
desenvolupament de l’activitat formativa.
Vista la proposta del regidor d’Educació,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el plec tècnic i treure licitació per a la prestació del servei formatiu
professionalitzador del PFI d’auxiliar d’hoteleria: cuina i servies de restauració previst per al
curs 2020-21.
Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest acord.

3.7.- INTERVENCIÓ

PRP2020/478 PAGAMENT D’AJUTS DE CONVENIS AMB ENTITATS D’ESPORTS
2020 UN COP JUSTIFICATS
Expedient: 2020/3486
Vistos els informes aportats per la regidoria d’Esports, favorables respecte les justificacions
presentades per les següents entitats, beneficiàries d’ajuts concedits per l’Ajuntament
mitjançant el respectiu conveni per a l’any 2020, i favorable al pagament de la resta
pendent dels ajuts, un cop s’ha pagat per avançat a les entitats el 75%, d’acord amb el
següent quadre resum:

Entitats beneficiàries:
Amunt Club Ciclista
Club Patinatge Artístic Lliçà d'Amunt
Club Patí Lliçà d'Amunt
Club Esp. Shorin Ryu Karate Goshin-do
BMX Vallès Club

CIF
G64676869
G64987761
G60237765
G63062319
G65912115

Concedit,
en €
5.000,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.600,00

Pagat
75%
3.750,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.200,00

TOTAL a pagar:

Resta a
pagar en
€
1.250,00
450,00
450,00
450,00
400,00
3.000,00

Vist que hi ha saldo suficient a l’aplicació 07 3410 48001 del pressupost municipal de
despeses 2020.
Vist l’informe favorable de l’interventor.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar les justificacions presentades per les entitats relacionades, respecte els
ajuts concedits per l’Ajuntament mitjançant convenis d’Esports per a l’any 2020.
SEGON: Aprovar el pagament dels imports indicats a favor de les entitats relacionades, en
concepte de segon pagament i últim dels ajuts, a càrrec de l’aplicació 07 3410 48001 del
pressupost municipal de despeses 2020
TERCER: Notificar aquest acord a tots els interessats.
4.- AFERS SOBREVINGUTS
4.1.- DEVOLUCIÓ IMPORT ENTRADES DE LA NIT DEL TERROR
La Regidoria de Joventut va organitzar aquest mes de Novembre la Nit de Terror i va
realitzar la venta d’entrades en format on-line. La Nit de Terror va haver d’anulꞏlar-se
per les restriccions decretades per la Generalitat de Catalunya en l’estat actual de
pandèmia de la Covid-19.

En aquest context s’hauria de fer el retorn de les entrades venudes on-line. Les
entrades que es van vendre són un total de 4 entrades que ascendeixen a la xifra de
12€. Aquest import ha de ser retornat a Gina Amador Olivares, amb número de DNI
79278668Z.
Vista la proposta del Regidor de Joventut
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el retorn de l’import de les entrades venudes PER LA PARTICIPACIÓ
EN L’ACTIVITAT DE “La Nit del Terror” pel fet d’haver-se hagut d’anulꞏlar per les
restriccions decretades per la Generalitat de Catalunya en l’estat de pandèmia de la
Covid-19.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
4.2.- PRP2020/490
RESCAT DEL NINXOL 17 DEL GRUP SANT JOSEP DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL
Expedient: 2020/3515
Vist que queden pocs nínxols disponibles en el Cementiri Municipal i a l’espera de la
construcció de noves concessions funeràries, l’Ajuntament ha iniciat una campanya pel
rescat de la concessió de nínxols, en aquells casos en que els titulars els vulguin
traspassar a l’Ajuntament. Exp. 2020/2969-INPAR
Atès que l’Ordenança Fiscal núm. 10 de Taxa de Cementiri Municipal, en l’article 6è. Quota
Tributària, estableix entre altres que, “L’Ajuntament podrà rescatar les concessions, a
solꞏlicitud del titular. L’import a abonar al titular serà el resultat de l’import pagat pel titular i
descomptat el nombre d’anys transcorregut des de la concessió fins a l a seva finalització.
En tot cas es descomptarà un mínim de 10 anys.”
Vista la solꞏlicitud presentada per la Sra. A.G.B., en la que manifesta que, d’acord amb
l’Ordenança Fiscal, vol l’extinció de la concessió funerària a canvi d’una compensació pel
traspàs del nínxol,
Vist l’informe d’intervenció en el que proposa abonar l’import corresponent segons
l’aplicació de l’ordenança esmentada.
D’acord amb tot l’exposat anteriorment,
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Rescatar la concessió dels nínxol 17 del Grup Sant Josep, titular de la Sra. A.G.B.
i aprovar l’import de 992,00 euros que correspon abonar-li pel traspàs del nínxol a
l’Ajuntament.
Segon.- Comunicar a la interessada que la compensació econòmica li serà abonada
mitjançat transferència bancaria.

Tercer.- Procedir a efectuar les modificacions de titularitats en el Llibre de Registre de
concessions funeràries del Cementiri Municipal.
Quart.- Notificar la present resolució a la interessada, tot indicant els recursos que
correspongui.
4.3.- PRP2020/476 CONTRACTACIÓ D’UNS PROGRAMARI DESTINAT
CONTROL D’ACCÉS DE LES INSTALꞏLACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

AL

Expedient: 2020/3473
La Regidoria d’Esports gestiona de forma directe el gimnàs municipal i des de fa temps
utilitza un programari de control d’accés obsolet i amb la llicència d’us caducada.
Així doncs, per tal d’agilitzar les tasques administratives derivades de l’activitat de
gimnàs, així com per dotar de més independència d’us de les instalꞏlacions esportives
municipals es veu adient contractar un programari específic de control d’accés.
En aquesta primera fase, està planificat implantar-ho al Pavelló d’Esports però es
podrà anar implementant en diferents fases a la resta d’equipaments esportius.
S’han solꞏlicitat tres pressupostos a empreses especialistes en la matèria i les ofertes
econòmiques de
cada empresa han estat les següents per subministrar i instalꞏlar el parc necessari son:
empresa

hardware

GPA SOFT 2.770,00 €
SOFTNEOS 1.335,00 €
I2acronos
9.180,00 €

software

oficina
virtual

total inversió total inversió
sense iva
amb l’iva

600,00 €
95,00 €
2.800,00 €

400,00 €

3.770,00 €
1.430,00 €
12.780,00 €

800,00 €

4.561,70 €
1.730,30 €
15.463,80 €

Després de valorar les opcions de les tres empreses tant de qualitat de servei,
adaptació a la nostra necessitat concreta, servei formació del personal que necessitarà
utilitzar el producte, servei de suport post venta i instalꞏlació dels elements necessaris,
es considera que l’empresa que ha de dur a terme aquets projecte sigui GPA SOFT –
Ingeniería de sistemas microinformáticos, SL. per valor de 4.561,70 € iva inclòs.
Es descarta l’oferta més econòmica per considerar que no cobrirà la nostre necessitat
real.
Aquesta despesa anirà imputada a la partida 07-3420-63200 Inversions reposició
Esports del
pressupost de despesa d’Esports.
Vista la proposta del regidor d’esports,
La Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar el pressupost de l’empresa GPA SOFT – Ingeniería de sistemas
microinformáticos, SL., per valor de 4.561,70 € iva inclòs per contractar un programari
específic de control d’accés a les instalꞏlacions esportives i instalꞏlar els elements
necessaris.
SEGON.- Imputar la despesa a la partida 07-3420-63200 Inversions reposició Esports.
ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats.
4.4.- PRP2020/493 BESTRETA ESPECÍFICA PROGRAMACIÓ DE NADAL
1 – La Regidoria de Cultura esta treballant en tota la programació de Nadal que tindrà
lloc durant tot el mes de desembre i la primera setmana de gener de 2021.
2 – Entre les activitats previstes n’hi ha que requereixen de la compra de material i
elements decoratius amb certa antelació per a poder fer els diferents muntatges
d’espais.
3 – Una de les activitats que requereix de liquiditat per adquirir material es la “Oficina
dels Somnis”, que tindrà lloc els dies 2, 3 i 4 de gener, on muntarem un espai Escènic
de producció pròpia ocupant algunes de les sales de l’interior de la Biblioteca Ca
l’Oliveres
Vista la proposta del regidor de Cultura.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar una bestreta de 2.000,00€, bé en metàlꞏlic, bé mitjançant targeta
bancària, amb càrrec a la partida 01 2280 22609 del pressupost de cultura per afrontar
les despeses en compra de material per al muntatge de l’Oficina dels Somnis.
4.5.- PRP2020/496 PAGAMENT DE DOS AJUTS DE CONVENIS AMB ENTITATS
D’ESPORTS 2020 UN COP JUSTIFICATS
Vistos els dos informes aportats per la regidoria d’Esports, favorables respecte les
justificacions presentades per les següents entitats, beneficiàries d’ajuts concedits per
l’Ajuntament mitjançant el respectiu conveni per a l’any 2020, i respecte el pagament
de la resta dels ajuts un cop han rebut per avançat el 75%, d’acord amb el següent
quadre resum:
Entitats beneficiàries:
a pagar,

CIF

Concedit, en €

Pagat 75%

Club Bàsquet Lliçà d'Amunt
6.125,00 €
Club Esportiu Lliçà d'Amunt
5.875,00 €

G61743910

24.500,00

18.375,00

G61403366

23.500,00

17.625,00

Resta

TOTAL: 12.000,00
Vist que hi ha saldo suficient a l’aplicació 07 3410 48001 del pressupost municipal de
despeses 2020.

Vist l’informe favorable de l’interventor.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les justificacions presentades per les dues entitats relacionades,
respecte els ajuts concedits per l’Ajuntament mitjançant conveni per a l’any 2020.
Segon.- Aprovar el pagament dels imports indicats a les entitats, en concepte de
segon pagament i últim dels ajuts, a càrrec de l’aplicació 07 3410 48001 del
pressupost municipal de
despeses 2020.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 17:55 de tot el que
jo com a secretària certifico.

