ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
10 DE FEBRER DE 2020

Lliçà d’Amunt, 10 de febrer de 2020.

A les18,15 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió
ordinària de primera convocatòria, que presideix la senyora Maria del Mar Pedrerol
Villarroya, primera Tinent d’Alcalde, per absència del senyor Alcalde, Ignasi Simón i
Ortoll. Hi assisteixen els regidors i regidores David Morales Campos, Fran Sánchez
Castilla, Lourdes Estéfano Orozco 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.

2 – APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS
S’acorda aprovar l’acta de les sessions efectuades per la Junta de Govern Local els
dies 2, 16 i 31 de desembre de 2019; 13, 20 i 27 de gener de 2020 i 3 de febrer de
2020.

1 - DESPESES
No se n’han presentat.

3 – NOMENAMENT D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL COM A PERSONAL
FUNCIONARI DE CARRERA
La Junta de Govern Local, en sessió efectuada el dia 19 de març de 2018, va acordar
nomenar als senyors M. A. C. B. i J. M. A., agents de la Policia local en pràctiques
integrats en l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, escala
bàsica, grup de titulació C2.
Vist que han realitzat el curs de formació bàsica que organitza l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya i que segons queda acreditat en l’expedient han superat el
període de pràctiques establert en les bases de la convocatòria.
La Junta de Govern Local. ACORDA:
Primer.- Nomenar als senyors M. A. C. B. i J. M. A., agents de la Policia local de Lliçà
d’Amunt, en el personal funcionari de carrera integrat en l’escala d’administració
especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C2.
Segon.- Citar als senyors M. A. C. B. i J. M. A.per tal que prenguin possessió del seu
càrrec.

4 - PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE DISSENY GRÀFIC PER A
L'AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D'AMUNT (Pr. 80)
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La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 20 de novembre de 2017, va
acordar de convocar procediment obert per a l’adjudicació del servei de disseny gràfic
per a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
El preu base de la licitació es va fixar en la següent quantitat: un preu hora de 24€.
S’estimava un total de 600 hores anuals i, per tant, un preu anual de 14.400€ (IVA
exclòs). Però, l’Ajuntament no està obligat a gastar la totalitat d’aquest import, tot i que
garanteix un mínim de 480 hores anuals.
També s’estipulava un temps màxim per a la realització de cada treball, tenint en
compte les feines més habituals que s’encarreguen:
- Cartell: 1h
- Targetó/Invitació: 0,5h
- Díptic: 2,5h
- Tríptic: 3,5h
- Flyer: 2h
- Programa o llibret d’activitats de nova creació (Festa Major, Nadal...): 15h
- Diploma: 0,5h
- Roller up: 1h
- Lona: 1h
- Tiquet de talonari: 1h
- Anunci: 1h
- Revisió de la maquetació de l’Informa’t i preparació per enviar a impremta: 5h
- Photocall: 1h
- Disseny de samarreta: 1h
* En els elements gràfics de nova creació, s’hauran d’enviar tres propostes de disseny.
El servei de disseny gràfic inclou:
- Creació de la idea i realització gràfica dels dissenys que encarregui el Consistori
destinats a la comunicació impresa i digital.
- Adaptació del disseny dels elements comunicatius creats en format imprès per a la
publicació en format digital.
- Coordinació del treball gràfic encarregat amb la regidoria destinatària.
- Seguiment dels treballs gràfics encarregats amb la regidoria de Comunicació.
- Aplicació del Manual d’imatge corporativa de l’Ajuntament.
- Servei de correcció lingüística i d’estil.
- Revisió dels continguts seguint la imatge corporativa i d’estil.
- Coordinació amb les impremtes contractades pel Consistori per a la impressió dels
treballs gràfics.
Condicions:
- La prestació dels servei es farà durant els 12 mesos de l’any.
- Els treballs hauran de ser originals i l’adjudicatari en cedirà els drets d’autor a
l’Ajuntament.
- L’adjudicatari del servei lliurarà còpies obertes dels originals de cada treball amb el
programa originari de disseny i en PDF.
Aquest servei es va adjudicar per procediment obert a favor de la proposició més
avantatjosa econòmicament atenent a diferents criteris. La Junta de Govern Local, a la
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sessió efectuada el 22 de gener de 2018, va adjudicar-ho, de manera provisional, a
SERGI VERA DE LOS RIOS per l’import següent:18,50€/h (IVA exclòs). Una vegada
presentada la documentació requerida (documentació justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i
constituir la garantia definitiva, d’import 555 euros), l’adjudicació del contracte es va
considerar com a definitiva.
En el Plec de clàusules administratives particulars, que juntament amb el Plec de
clàusules tècniques particulars regulava l’adjudicació del servei, s’indicava que la
durada del contracte seria d’un any, comptat a partir de la data en què el licitador
seleccionat signés el contracte (la signatura es va fer el 16 de febrer de 2018), i seria
prorrogable d’any en any durant un màxim de tres anys més. El 2019 es va prorrogar
el contracte un any més, del 16 de febrer de 2019 al 16 de febrer de 2020.
Tenint en compte que el servei contractat s’ha desenvolupat d’acord amb els criteris
establerts,
Vista la Proposta del regidor de comunicació i transparència,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la segona pròrroga, pel període d’un any més, del contracte del servei
de disseny gràfic de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt amb SERGI VERA DE LOS RIOS
per l’import 18,5€/h (IVA exclòs).
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.

5 - APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'ATENEU CINGLES DE
BERTÍ PER A ACTIVITATS CULTURALS (Pr. 81)
Vist l’interès de la regidoria de cultura per col·laborar amb l’entitat Ateneu Cingles de Bertí.
Vist el projecte presentat per l’entitat Ateneu Cingles de Bertí on proposen una programació
d’activitats relaciones amb l’àmbit cultural com a ara sortides programades a veure arts
escèniques, sortides culturals, entre d’altres.
Vist la intenció de l’Ajuntament en col·laborar en aquest projecte mitjançant l’aportació
econòmica de 4.700€ amb càrrec a la partida 01 3380 48001 Subvencions nominatives
cultura.
Vist el model de conveni de col·laboració entre l’ajuntament i l’entitat Ateneu Cingles de
Bertí adjunt a aquesta proposta.
Vista la proposta del Regidor de Cultura;
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Ateneu
Cingles de Bertí per a la realització d’activitats culturals..
Segon.- Efectuar el pagament del 75% de la subvenció, corresponent a 3.525€, durant el
mes de març de 2020.

3

6 - CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIO, TORN LLIURE, PER LA PROVISIO DE 2
PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL (Pr.
82)
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs-oposició, torn lliure, de
dues places d’agent de la policia local i constitució d’una borsa de treball, adscrites a la Policia
Local de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt.
Atès que en exercici de les competències atribuïdes per la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i
de règim local de Catalunya, en relació amb la Llei 7/85, de 2 d’abril, és possible efectuar la
convocatòria de les proves simultàniament, amb la subjecció a l’aprovació de les bases que
regeixen la convocatòria.
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de recursos humans,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria mitjançant concurs-oposició, torn lliure,
de dues places d’agent de la policia local i la constitució d’una borsa de treball en règim
funcionari interí, adscrites a la policia local de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt.
Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies naturals, mitjançant anuncis
al e-tauler de la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, al Butlletí Oficial de la
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, considerant-se definitivament
aprovades en el cas que no es produïssin reclamacions.
Tercer.- Convocar les dues places d’agent de policia local a través de concurs-oposició, torn
lliure, i per a constituir una borsa de treball en règim funcionari interí, adscrites a la policia local
de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament l’anunci de la convocatòria.

7 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS

7.1.- 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:
-

Pr. 84; ARI; un ajut de 120€ per a transport públic.
Pr. 85; IDI; un ajut de 133,7€ per la compra de bombones de butà.
Pr. 88; IDCB; un ajut de 65€ en concepte d’ajut sanitari.
Pr. 89; MCC; un ajut de 80€ per a transport públic (T-jove)
Pr. 90; JS; un ajut en forma de préstec d’import 350€ per a intercanvi escolar, amb el
compromís de devolució d’aquesta quantitat en mensualitats de 25€.
Pr. 91; JSR; un ajut de 133,7€ per la compra de bombones de butà.
Pr. 94; SFC; prestació del servei de treballadora familiar.
Pr. 95; MHP; un ajut de targeta moneder de 50€ mensuals per a dues persones.
Pr. 96; STR; un ajut de 105,20€ per a transport públic.
Pr. 99; IFR; un ajut de 150€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments mensuals.
Pr. 100; IFR; un ajut de 143,10€, per cobrir el deute actual del menjador escolar, i amb
compromís de devolució.
Pr. 103; MCGC; un ajut de 11,35€ per a trens port públic (T-casual).

7.2.- BONIFICACIÓ I/O FRACCIONAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS
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La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-econòmica
del senyor JJYG, en el qual proposa mesures d’atorgament de fraccionament del
pagament d’impostos municipals. (Pr.83)
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 d’octubre de 2009, de reserva de
facultats en base al qual aquest Ajuntament és competent per 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 d’alguns 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.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute contret per impostos i taxes
municipals d’exercici anteriors, del senyor JJYG, en terminis de 50€ mensuals, en
virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Oficina de Lliçà d’Amunt de
l’Organisme de Gestió Tributària.
8 - ADHESIÓ A LA CAMPANYA: #THOESTASPERDENT - "SI NO VEUS ESPORT
FEMENÍ, T'ESTÀS PERDENT LA MEITAT DE L'ESPECTACLE" (Pr. 86)
Des de l’Ajuntament hem rebut notificació de l’Institut Català de les Dones informantnos que conjuntament amb la Secretaria General de Esport i l’Activitat Física del
Govern de la Generalitat, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), han iniciat la campanya
#ThoEstasPerdent, amb l’objectiu de fomentar l’esport femení en els mitjans de
comunicació.
La campanya pretén promoure una major presència de les dones esportistes als
mitjans, contribuint així a avançar a cap a la plena igualtat, trencar estereotips socials i
mediàtics respecte a l’esport femení i posicionar-lo com un contingut d’interès i capaç
d’atraure grans audiències. També pretén consolidar en l’audiència, especialment en
infants i adolescents, referents de l’esport femení, ja que massa sovint només tenen
com a referents esportistes masculins.
Les accions proposades a la notificació son fer difusió de diverses peces audiovisuals:
un espot, cinc càpsules de vídeo i una falca de ràdio protagonitzades per cinc
esportistes d’elit: la medallista olímpica de natació Mireia Belmonte, la multicampiona
del món de motociclisme Laia Sanz, la subcampiona de la Champions League
femenina de futbol, Alexia Putellas, la tricampiona d’Europa i subcampiona olímpica de
bàsquet Laia Palau, i la record del món de pentatló i heptatló sub-18 Maria Vicente.
A banda d’aquesta iniciativa i com a mesura de col·laboració a la causa, a banda de
fer difusió del material de la campanya, proposem realitzar una trobada a la porta de
l’Ajuntament on llegim un manifest conjunt entre el teixit esportiu municipal representat
per la Presidenta del Futbol Sala Vall del Tenes M. V., l’entitat Amunt Dones i el
Regidor d’Esports Fran Sánchez.
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Durant la trobada, caldrà fe runa fotografia amb el símbol de la campanya. Amb una
mà ens tapem un ull.
Vista la proposta del Regidor d’esports,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Que l’Ajuntament s’adhereixi de forma oficial a la campanya notificant l’acord
de Junta de Govern Local a l’Institut Català de les Dones.
Segon.- Que es duguin a terme les propostes estipulades dins de la campanya i
l’activitat proposada des de la Regidoria d’Esports.

9 - APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’ACTUACIÓ 4 DEL PIA 2020
ESTANY DE COLOMERS (Pr. 93)
La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 3 de febrer de 2020 va aprovar
l’adjudicació de les obres de renovació de canonades d’aigua del carrer Estanys de
Colomers i voltants, dins el Pla d’Inversió en la Xarxa d’Aigua 2019-2020 – Actuació 4.
És necessari aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.
Vista la proposta de la Regidora de companyies de serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra Renovació de Canonades al carrer
Estany de Colomers i voltants.

10.- NOMENAMENT D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL EN PRÀCTIQUES (Expt.
78/19)
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador de les proves per a la provisió
d’una plaça d’agent de la Policia Local de Lliçà d'Amunt més les vacants que s’han
produït durant el procés selectiu.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Nomenar com a agents de la Policia Local en pràctiques als senyors A. M. M.,
M. S. C. i O. F. N.
Segon.- Comunicar el seu nomenament als interessats.
Tercer.- Publicar aquesta acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
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11 - PAGAMENT DEL CONVENI D’ÚS SOCIAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ
D’AMUNT I L’INS LLIÇÀ (Pr. 97)
El conveni d’us social entre l’Ajuntament Lliçà d'Amunt i l’INS Lliçà, estipula el
pagament d’una xifra econòmica per l’ús, desgast i subministres de la sala del gimnàs
de l’INS de les entitats esportives i culturals.
El preu estipulat dels subministres és de 5.390,00 € a repartir, proporcionalment, entre
les Regidories de Cultura i Esports.
El cost de les reparacions, segons les factures aportades per l’INS Lliçà és de 286,50
€.

ESPORTS
CULTURA

SUBMINISTRES
4.312,00 €
1.078,00 €

REPARACIONS
229,20 €
57,30 €

TOTAL
4.541,20 €
1.135,30 €

TOTALS

5.390,00 €

286,50 €

5.676,50 €

Per tant, cal fer un únic pagament de 5.676,50 € a l’INS Lliçà i imputar 4.541,20 € a la
Regidoria d’Esports a càrrec de la partida 07-341-22609 – ACTIVITATS ESPORTIVES
i 1.135,30 € a la Regidoria de Cultura a càrrec de la partida 01-3380-22609 – FESTA
MAJOR I ALTRES FESTES.
Vista al proposta del Regidor d’esports,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar el pagament de les despeses del Conveni d’ús social entre l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt i l’INS Lliçà per l’import de 5.676,50 €, especificant al concepte de l’ingrés:
DESPESES CONVENI ÚS SOCIAL.

12.- APROVACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS I ELS PAGAMENTS FINALS DEL
CONVENI AMB L'ATENEU L'ALIANÇA 2019, PER A LA JUGUESCA I PER A
L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS I INFANTILS (Pr. 98)
Vistos els següents informes tècnics presentats per la regidoria de Cultura, favorables
respecte les justificacions parcials finals presentades per l’entitat Ateneu L’Aliança, de
les subvencions destinades a La Juguesca, de 17.500 euros, i a l’organització
d’activitats culturals i espectacles infantils, de 15.000 euros i 6.000 euros
respectivament, dins el conveni entre l’ajuntament i l’Aliança per a l’any 2019:
- Informe tècnic relatiu a La Juguesca, de 13 de gener de 2020, i relació de despeses
esmenada per l’entitat aportada el 16 de gener de 2020, havent justificat 4.063,11
euros i restant sense justificar 311,89 euros de l’ajut inicial atorgat, import al qual
renuncien. Vist que el 17 de gener de 2020 es va pagar a l’Aliança 4.375,00 euros,
l’import no justificat es descomptarà d’un dels ajuts a liquidar del mateix conveni 2019.
- Informes tècnics de 19 de desembre de 2019 i 5 de febrer de 2020, relatius a la
quarta i la cinquena justificació dels ajuts per a activitats culturals i infantils. Per les
activitats culturals justifiquen 6.408,44 euros i resten sense justificar 763,56 euros de
l’ajut inicial, import al qual renuncien. Per les activitats infantils justifiquen 3.217,70
euros i resten sense justificar 25,51 euros de l’ajut inicial, import al qual renuncien. A
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l’import a liquidar per activitats infantils, es descomptarà la quantitat de 311,89 euros
no justificada de La Juguesca.
Vist que hi ha saldo suficient en la partida 01 3380 48001 del Pressupost municipal de
despeses de 2019, per atendre aquests pagaments.
Vist l’informe favorable de l’interventor.
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’hisenda,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les justificacions presentades per l’Ateneu L’Aliança, dels ajuts per a
La Juguesca i per a activitats culturals i infantils, en el marc del conveni entre
l’ajuntament i l’entitat per a l’any 2019.
Segon.- Aprovar la renúncia de l’Ateneu l’Aliança respecte els imports no justificats
respecte als ajuts per la Juguesca de 311,89 euros, per activitats culturals de 763,56
euros, i per activitats infantils de 25,51 euros, en el marc del conveni 2019.
Tercer.- Aprovar el pagament a favor de l’Ateneu l’Aliança, dels següents imports:
- 4.375,00 euros en concepte d’últim pagament per La Juguesca 2019.
- 6.408,44 euros en concepte d’últim pagament per activitats culturals 2019.
- 2.905,81 euros en concepte d’últim pagament per espectacles infantils 2019.

13.- SOL·LICITUD ADDICIONAL D'AJUTS DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2020 DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (Pr. 101)
Vist que el 13 de gener de 2020, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), l’anunci de l’acord de 9 de gener de 2020, d’aprovació del Catàleg
de serveis de la Diputació de Barcelona de l’any 2020, dins el Pla Xarxa de Governs
Locals 2016-2019 prorrogat, i la convocatòria per a la concessió dels recursos, amb
termini de presentació de sol·licituds prorrogat fins al 13 de febrer de 2020 per als ajuts
econòmics i alguns de tipus tècnic i material.
Vist que diferents regidories de l’Ajuntament, amb el vistiplau dels respectius regidors i
regidores, estan interessades a sol·licitar les següents subvencions:
Ajut
Regidoria

Sol.

Actuació

MOBILITAT

1 Millora de l’espai de vianants a la intersecció dels carrers
Baronia de Montbui i Anselm Clavé

MEDI AMBIENT

2 Reducció de densitat d’arbres de la franja de protecció
contra incendis forestals del barri de Ca l’Artigues

Pressupost

sol∙licitat

187.972,77

50.000,00

7.000,00

5.950,00
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TOTAL:

194.972,77

55.950,00

Vist l’informe favorable de l’interventor.
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’hisenda,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les sol·licituds de subvenció indicades, dins el Catàleg de serveis de
l’any 2020 de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Trametre les sol·licituds de subvencions a la Diputació, dins el termini
establert per a la seva presentació.

14.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I
PROFESSIONALS DE LLIÇÀ D'AMUNT RESPECTE EL CONVENI DE SUBVENCIÓ DE
L'ANY 2019 (PR. 102)
Vist l’informe tècnic presentat per la regidoria de Promoció econòmica de data 6 de
febrer de 2020, favorable a la justificació de despeses presentada per l’entitat
Associació de Comerciants i Professionals de Lliçà d'Amunt, respecte la subvenció per
import de 2.700,00 euros concedida per l’ajuntament mitjançant conveni per a l’any
2019.
Vist que en data 17 de gener de 2020 s’ha fet el pagament a l’entitat de l’import
subvencionat, d’acord amb el pacte Sisè del conveni.
Vist l’informe favorable de l’interventor.
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’Hisenda,
La Junta de Govern Lo cal, ACORDA:
Primer.- Aprovar la justificació presentada per l'Associació de Comerciants i
Professionals de Lliçà d'Amunt, de la subvenció atorgada per l’ajuntament per a l’any
2019.

15.- APROVACIÓ DE LA COMPENSACIÓ DE DEUTES AMB EL CONSELL
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, EXERCICI 2019. (Pr. 105)
Vista la compensació de deutes efectuada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental,
dins l’exercici 2019, notificada a l’Ajuntament en data 17 de gener de 2020 (registre
d’entrada d’Eacat 2020-555), amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 117.257,26
euros.
Vist el llistat d’obligacions amb saldo a 31 de desembre de 2019, existents a la
comptabilitat municipal, pendents de pagament al Consell Comarcal:
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N. Operació

Fase

Data

Aplicació

Import €

Text lliure

1

220170016571

ABO

1/1/2019

2017 04 2310 46500

495,16

2017 1R TRIMESTRE SAD I GESTIÓ

2

220170016576

ABO

1/1/2019

2017 04 2310 46500

457,59

2017 2N TRIMESTRE SAD I GESTIÓ

3

220170016577

ABO

1/1/2019

2017 04 2310 46500

392,93

2017 3R TRIMESTRE SAD I GESTIÓ

4

220170016578

ABO

1/1/2019

2017 04 2310 46500

1.710,38

50% V CONVENI INTERADMINISTRATIU ANY 2017

5

220170016581

ABO

1/1/2019

2017 16 9200 46500

1.075,19

2017 CONVENI TURISME APORTACIÓ AJUNTAMENTS

6

220170016583

ABO

1/1/2019

2017 16 9200 46500

4.567,93

TREBALL
I
FORMAC.LINIA
TSF/2496/2016)

7

220180020142

ABO

1/1/2019

2018 03 3230 22699

10.000,00

TRANSPORT ESCOLAR CURS 17/18, NO OBLIGATORI
ALUM. CONVENI

8

220180020143

ABO

1/1/2019

2018 03 3230 22699

158,55

CONVENI
CENTRE
EDU.ESPECIAL
M.MONTERO.ROMANENT NEGATIU 2016

9

220180020144

ABO

1/1/2019

2018 16 9200 46500

3.432,17

ASSISTÈNCIA PUNTUAL
OFICINES MUNICIPALS

10

220180020145

ABO

1/1/2019

2018 04 2310 46500

7.500,00

OFICINA HABITATGE 2017 (DES DEL 3 DE JULIOL)

11

220180020146

ABO

1/1/2019

2018 04 2310 46500

1.691,10

LIQUIDACIÓ V CONVENI INTERADMINISTRATIU ANY
2017

12

220180020147

ABO

1/1/2019

2018 04 2310 46500

4.757,37

LIQUIDACIÓ PROFESSIONALS
ASSESSORAMENT 2017

13

220180020151

ABO

1/1/2019

2018 16 9200 46500

1.211,16

APORTACIÓ TURISME ANY 2018 (PLE CCVOR
24/01/2018)

14

220180020155

ABO

1/1/2019

2018 03 3230 22699

10.000,00

CURS 2018‐19 PRÒRROGA CONVENI TRANSPORT NO
OBLIGATORI

15

220180020156

ABO

1/1/2019

2018 04 2310 46500

15.000,00

APORTACIÓ CONVENI HABITATGE 2017‐2020 (1R i 2N
PAG GENER i JULIOL)

16

220180020157

ABO

1/1/2019

2018 04 2310 46500

1.710,38

50%
CONVENI
INTERADMINISTRATIU
PROJECTES SOLIDARITAT

17

220180020158

ABO

1/1/2019

2018 04 2310 46500

2.283,98

CCVOR "AUTOLIQUIDACIO 2N TRIMESTRE PROFESS.
EQUIPS BASICS"

18

220190020407

ADO

24/12/2019

2019 04 2310 46500

109,05

1R TRIMESTRE 2018: 100% SAD DEP. + 34% SAD
SOCIAL + 100% GESTIÓ

19

220190020408

ADO

24/12/2019

2019 04 2310 46500

2.589,13

AUTOLIQUIDACIÓ 3R TRIMESTRE PROFESSIONALS
EQUIPS BÀSICS
FORMACIÓ

220190020409

ADO

24/12/2019

2019 16 9200 46500

2.966,70

APORTACIÓ CONVENI TREBALL
TSF/2162/2017 PANP / RMI

I

20

FORMACIÓ

220190020410

ADO

24/12/2019

2019 16 9200 46500

3.805,76

APORTACIÓ CONVENI TREBALL
TSF/2162/2017 PANP / RMI

I

21

FORMACIÓ

220190020411

ADO

24/12/2019

2019 16 9200 46500

947,00

APORTACIÓ CONVENI TREBALL
TSF/2162/2017 PANP / RMI

I

22

A.2017

VALORACIÓ

PIA

+

(ORDRE

TRASLLAT

COORD

10

I

2018.

23

220190020412

ADO

24/12/2019

2019 16 9200 46500

1.223,94

APORTACIÓ CONVENI TREBALL
TSF/2162/2017 PANP / RMI

24

220190020413

ADO

24/12/2019

2019 04 2310 46500

1.686,24

LIQUIDACIÓ 2018 V CONVENI INTERADMINIST.
(ACORD NOTIFICAT 18.4.2019)

220190020414

ADO

24/12/2019

2019 16 9200 46500

421,51

APORTACIÓ ANY 2018. TÈCNICS 40.1 I
COFINANÇAMENTS SERVEIS LAB

40.2

25

220190020415

ADO

24/12/2019

2019 16 9200 46500

843,01

APORTACIÓ ANY 2018. TÈCNICS 40.1 I
COFINANÇAMENTS SERVEIS LAB

40.2

26

27

220190020416

ADO

24/12/2019

2019 04 2310 46500

5.243,23

EXERCICI 2018 APORTACIÓ PROFESSIONALS GESTORS
PIA‐DEPENDENCIA

28

220190020417

ADO

24/12/2019

2019 04 2310 46500

3.045,16

50% EXERCICI 2019 V CONVENI INTERADMINIST.
COL∙LAB. COORDINACIÓ

29

220190020418

ADO

24/12/2019

2019 04 2310 46500

3.229,89

PROFESSIONALS
(ES/TS/ADM)

30

220190020419

ADO

24/12/2019

2019 16 9200 46500

1.211,16

TURISME APORTACIÓ ANY 2019 APROVAT PER
DECRET 2018PRES000277

31

220190020420

ADO

24/12/2019

2019 16 9200 46500

562,01

APORTACIÓ ANY 2019. FITXA 40.1 40.2

32

220190020421

ADO

24/12/2019

2019 16 9200 46500

1.124,02

APORTACIÓ ANY 2019. FITXA 40.1 40.2

33

220190021683

ADO

31/12/2019

2019 04 2310 46500

4.292,98

PROFESSIONALS
(ES/TS/ADM)

34

220190021684

ADO

31/12/2019

2019 16 9200 46500

15.000,00

APORTACIÓ ANY 2019 OFICINA DE L'HABITATGE

TOTAL:

SSBB

SSBB

1R

2N

I

FORMACIÓ

TRIMESTRE

TRIMESTRE

2019

2019

114.744,68

Vist que en la comptabilitat municipal consten el següents drets reconeguts amb saldo
a favor de l’Ajuntament, pendents de cobrament, que el Consell Comarcal ha inclòs en
la compensació de deutes:
N. Operació

Fase

Data

Aplicació Import

1

120180007290

ABI

1/1/2019

2018

46501

2

120190005062

RD

17/12/2019

2019

46501

3

120190005093

RD

23/12/2019

2019

46501

4

120190005096

RD

24/12/2019

2019

46501

5

120190005097

RD

24/12/2019

2019

46500

TOTAL:

Text lliure

SUBV CCVOR: FITXA 1 AJUTS URGÈNCIA SOCIAL
12.043,97 2018
SUBVENCIÓ PLA LOCAL JOVENTUT 2018,
8.550,00 JUSTIFICAT01.02.2019
SUBV.LIQUID.2018: SAD SOCIAL 32.193,93(FITXA
32.029,08 1)‐SAD CCVOR(SAD SOCIAL 164,85+SAD DEP.0€)
2018 LIQUIDACIÓ SERVEIS SOCIALS BÀSICS
101.906,50 PROFESSIONALS
77.472,39 CURS 2018/2019 AJUTS MENJADOR JUSTIFICATS
232.001,94

Vist que en data 23 de desembre de 2019, el Consell Comarcal ha ingressat la
quantitat de 117.257,26 euros, en el compte bancari de titularitat de l’Ajuntament,
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ES06 0182 6035 4702 0150 0448, diferència els drets i les obligacions del Consell
Comarcal respecte l’Ajuntament.
Vist que els imports indicats com a deute a favor de l’Ajuntament, i que els imports
indicats pel Consell Comarcal, com a deute que l’Ajuntament manté al seu favor, són
correctes.
Vist l’informe favorable de l’Interventor.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la compensació de deutes efectuada pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental.
Segon.- Que la compensació de deutes es comptabilitzi dins l’exercici 2019.

16 – AFERS URGENTS
16.1.- ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DEL SERVEI D’ESQUIADA JOVE
2020. (Pr. 106)
Vist l’informe, emès en data 2 de febrer de 2020, per la tècnica municipal de Joventut,
sobre necessitat i conformitat de contractar el servei de l’Esquiada Jove 2020,
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 del Regidor de Joventut
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar a les empreses Viatges Plus i Escola d’Esquí la Masella, amb NIF
A58996448 i A17012824, i codi CPV 60172000-4  “Alquiler de autobusos y
autocares con conductor” i 37416000-7  “Equipo para actividades de ocio”, el
contracte menor de l’Esquiada Jove 2020, per un import de 6.728,00 € Euros (IVA
inclòs), per un termini de data inici d’execució 15 de febrer de 2020 i data fi prevista 16
de febrer de 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/subministrament es
realitzarà en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament.

16.2.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE 21 BICICLETES
INDOOR
Vista l’Acta de Valoració del Procediment per a l’adjudicació del contracte
d’arrendament de 21 bicicletes indoor (Exp. 126/19), i estimant-se correcta.
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció.
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La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte per a l’arrendament de 21 bicicletes indoor (Exp.
126/19), a l’empresa SALTER SPORT SA, per l’import total del contracte de 20.730’19
euros, IVA exclòs, que suposen una quota mensual d’arrendament de 431’88 euros,
IVA exclòs.
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, fent-li saber que la formalització del
contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació, que haurà de
tenir lloc dins el termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent de la recepció
d’aquesta notificació.

16.3.- ASSESSORAMENT TÈCNIC PER L’ADEQUACIÓ DEL PAVIMENT DEL
PATONÒDROM
A l’any 2002 l’Ajuntament va encarregar l’avant projecte de les obres de construcció
d’un Patinòdrom. Al 2003 esdevingué un equipament esportiu que en l’actualitat
continua essent l’únic de mides oficials en tot Catalunya. El Patinòdrom de Lliçà
d’Amunt disposa de 200 metres de corda amb els peralts necessaris a les corbes.
El patinatge de velocitat sempre ha estat molt arrelat al nostre municipi i d’aquí la
creació d’un equipament exclusiu per aquest esport.
Malgrat uns anys de baixa de practicants, en els darrers anys s’ha restituït la pràctica
habitual a través de dues entitats que en fan ús de dilluns a divendres i els caps de
setmana es reserva per les competicions o entrenaments específics.
Per poder millorar la qualitat de l’equipament, la qualitat del servei i la possibilitat de
disputar campionats oficials a nivell estatal i internacional, trobem una necessitat la
renovació del paviment.
Aquesta millora permetrà, a banda de ser l’única pista de Catalunya homologada de
mides oficials tal i com ens ha manifestat la Federació Catalana de Patinatge, poder
realitzar un conveni de vinculació entre l’Ajuntament i el Centre d’Alt Rendiment de
Sant Cugat.
D’aquesta manera, i sense perjudicar l’activitat habitual, es podrien fer entrenaments
de les Seleccions Catalanes, esportistes d’alt nivell, cursos de formació entre d’altres.
Vista la proposta del Regidor d’esports,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Sol·licitar assessorament tècnic a la Diputació de Barcelona per la renovació del
paviment del Patinòdrom, en concret a l’Oficina d’Equipaments Esportius ja que una de
les seves funcions principals és la d’assessorament en equipaments esportius, donar
suport tècnic per planificació, disseny i gestió equipaments esportius locals i suport
d’inversió per construcció i/o reforma equipaments esportius locals.
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 19,00 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
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