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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA       
17 DE FEBRER DE 2020 
 
 
Lliçà d’Amunt, 17 de febrer de 2020.  
 
 
A les 18,15 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió 
ordinària de primera convocatòria, que presideix el senyor Alcalde, Ignasi Simón i 
Ortoll. Hi assisteixen els regidors i regidores Maria del Mar Pedrerol Villarroya, 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. 
 
 
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 10 de febrer de 2020. 
 
 
2.- DESPESES 
 
No se n’han presentat. 
 
 
3.- SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC XGL 2020, PER LA REALITZACIÓ D’UN ESTUDI 
TÈCNIC CENTRAT EN EL COMPLEX MUNICIPAL DE CAN MALÉ (Pr. 107) 
 
Dins del suport de la Xarxa de Governs Locals 2020, pertanyent Àrea Desenvolupament  
econòmic, turisme i comerç, es preveu un recurs econòmic on es susceptible de poder 
encabir-se la realització d’un estudi tècnic. Dit recurs pertany al programa d’iniciatives 
territorials innovadores per al desenvolupament econòmic.  
 
Considerant que es òptim per desenvolupar projectes de promoció econòmica, es 
sol·licita suport per a l’optimització de l’equipament municipal de can Malé, que actualment 
està només ocupat en part, el qual podria oferir la realització d'activitats pioneres d'alt valor 
afegit en un futur.  
 
Vista al proposta del Regidor de promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la presentació de la fitxa corresponent en la qual es sol·licita un recurs 
econòmic per donar suport a la realització d’un estudi tècnic centrat en el complex 
municipal de can Malé. 
 
Segon.- Que la quantitat sol·licitada és de 6.800,00€, d’una despesa total planificada de 
17.000,00€. 
  
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
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4.- AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
4.1.- 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. 108; SFC; un ajut de 91€ per a transport públic. 
- Pr. 111; FSC, prestació del servei de Teleassistència. 
- Pr. 112; JML; prestació del servei de Teleassistència, en règim de copagament 

de 7,21€ mensuals. 
- Pr. 113; NGR; prestació del servei de Teleassistència. 
- Pr. 114; JPL; prestació del servei de Teleassistència, en règim de copagament 

de 7,21€ mensuals. 
- Pr. 117; VF; un ajut de 210,40€ per a transport públic. 
- Pr. 120; JFA; un ajut de 17,25€ en concepte de sortides culturals escola 

bressol. 
- Pr. 121; CABP; un ajut de 133,70€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 122; MNJ; un ajut de 133,7€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 124; JCM; un ajut de 133,7€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 125; LFV; un ajut de 133,7€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 126; MNSP; un ajut de 100€ per a productes farmacèutics. 
- Pr. 129; NG; un ajut de 36,40€ per a transport públic 

 
 
5.- CONVENI COL·LABORACIÓ AMB ATENEU L'ALIANÇA PER A L’OBTENCIÓ DE 
LA LLICÈNCIA AMBIENTAL (Pr. 109) 
 
Vist els anys de relacions de col·laboració entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i 
l’Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt i la voluntat de les dues de mantenir aquest vincle.  
 
Vist que l’Ateneu l’Aliança disposa d’un equipament de titularitat privada que cedeix 
per a l seu ús públic a entitats i persones que ho requereixen. 
 
Vist l’interès de les dues parts per millorar les condicions de la sala per a la obtenció 
de la llicència ambiental. 
 
Es presenta proposta de conveni de col·laboració entre ambdues parts per regular una 
aportació econòmica de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, de 15.000,00€, que correspon 
al 50% del cost total de les obres d’adequació de la sala per a la obtenció de 
l’esmentada llicència, sent obligatori que l’entitat faci una aportació del 50% restant. 
 
Vista la proposta del Regidor de cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.-  Aprovar el Conveni de col·laboració amb l’Ateneu l’Aliança per a l’obtenció de la 
llicència ambiental i procedir a la seva posterior signatura per ambdues parts. 
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6.- APROVACIÓ DE BASES DEL CONCURS POPULAR PER POSAR NOM AL RACÓ 
DE LA CERVESA DE LA BIBLIOTECA CA L'OLIVERES (Pr. 110) 
 
Des de la Biblioteca Ca l’Oliveres es fa una crida dirigida a la ciutadania a través de les 
xarxes socials per trobar un nom per la zona de consulta destinada a la cervesa que aviat 
s’inclourà al fons. 
 
Entre tots els noms proposats, un jurat s’encarregarà de triar-ne un en base als criteris que 
estableixen les bases  
 
Entre tots i totes les participants es sortejaran dues entrades per a la propera edició del 
Barcelona Beer Festival. 
 
Vista la proposta del Regidor de cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar les bases per regular el concurs per triar nom pel proper racó de la 
cervesa de la Biblioteca Ca l’Oliveres. 
 
 
7.- ADJUDICACIÓ DE L’ARRENDAMENT DE LES INSTAL·LACIONS I ELS BÉNS DEL 
BAR DEL PARC DEL TENES 
 
La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 2 de desembre de 2019, va 
acordar convocar un procediment obert, amb forma licitatòria atenent a diversos criteris, per 
adjudicar l’arrendament de les instal·lacions i els bens del Bar del Parc del Tenes de 
Lliçà d'Amunt, situades a l’Avinguda Països Catalans núm. 65-67 del municipi. 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de proposicions, i admeses les proposicions 
presentades, la Mesa de contractació ha valorat la documentació de les presentacions 
valorades, amb el següent resultat: 
 
Aspirant  Puntuació   
 
...544Y   66,00 
...429Q   52,52 
...345E   48,05 
 
Vist que la puntuació més alta és l’aconseguida per l’aspirant amb DNI ...544Y.  
 
Atès que en data de 17 de juny de 2019 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, els contractes administratius especials 
i els contractes privats sempre que la seva quantia no excedeixi del 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost, ni, en cap cas els 6 milions d’euros. 
 
Vista la proposta de la Mes de Contractació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de l’Arrendament de les instal·lacions i els béns del Bar 
del Parc del Tenes a la senyora Mónica Morgado Rojo, per les raons exposades 
anteriorment. 
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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.  
 
 
8.- APROVACIÓ DE LLICÈNCIES PER LA TINENÇA D’ANIMALS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS (Pr. 119) 
 
Els interessats relacionats a continuació han sol·licitat la llicència administrativa per a 
la tinença d’animals potencialment perillosos.  
  
 Nom i Cognoms Adreça Gos 

1 
L.B.R. ______________________ 

Terrier  Staffordshire 

Americà 

2 
F.O.M.  

______________________ Terrier  Staffordshire 

Americà 

3 I.C.R. ______________________ Pit Bull Terrier 

4 P.I.N.M. ______________________ Pit Bull Terrier 

 
Els interessats a continuació, han sol·licitat la modificació i/o renovació de la llicència. 
 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 

1 T.R.L. ______________________ Pit Bull Terrier 

2 A.D.U. ______________________ Dog de Bordeus 

 
Atesa la documentació presentada per cada interessat i la inspecció de l’habitatge, 
s’ha realitzat informe favorable per a tots els sol·licitants. 
 
Per tot això, 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: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 

1 L.B.R. 425 06/20 

2 F.O.M.  439 07/20 

3 T.R.L. 86R 08/20 

4 I.C.R. 441 09/20 

5 P.I.N.M. 442 10/20 
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6 A.D.U. 211M 17/17 

 
 
9.- APROVACIO CONTRACTE DE MANTENIMENT D'EQUIPS DE DESFIBRIL·LACIO 
DEA (Pr. 116) 
 
Atès que disposem d’onze equips desfibril·ladors DEA ubicats en diferents espais i 
equipaments municipals. 
 
Atès que cal renovar el manteniment de 5 unitats i afegir el manteniment d’altres 6 unitats 
 
Vistos els pressupostos i condicions presentades per les empreses Neosalus Solutions, SL 
i Espais Cardioprotegits (Technology 2050,SL) 
 
Vista la proposta de la regidora de Salut Pública, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar el contracte de manteniment d’equips de desfibril·ladors DEA presentat 
per Technology 2050, SL per una durada de 5 anys i un cost anual de 201,04 €/unitat (IVA 
inclòs), amb un import anual global de 2.211,46 € 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
10 – APROVACIÓ DEL VI CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ 
PER A LA COORDINACIÓ, LA PROGRAMACIÓ I EL FINANÇAMENT DELS SERVEIS 
SOCIALS (Pr. 115) 
 
El 31 de desembre de 2019 va finalitzar el període de vigència del V Conveni 
interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament dels 
serveis socials subscrit entre el Consell Comarcal Vallès Oriental i l’Ajuntament. Es voluntat 
del Consell i aquest ens col·laborar conjuntament per a garantir i facilitar a tots els 
ciutadans l’accés als serveis socials que tendeixen a  afavorir un desenvolupament ple de 
les persones 

Ara es planteja la possibilitat de formalitzar un nou conveni per al quadrienni 2020-2023, 
amb l’objectiu de consolidar la col·laboració en la concertació i el disseny de polítiques 
públiques comunes en l’àmbit dels serveis socials  

Vista la proposta de la Regidora d’acció social, 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Únic.- Aprovar i signar el contingut del VI Conveni interadministratiu de col·laboració per a 
la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials entre Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
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11 – AFERS SOBREVINGUTS 

11.1.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER L'ENTITAT GRUP 24 
HORES, DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER L'AJUNTAMENT MITJANÇANT 
CONVENI PER A L'ANY 2019. (Pr. 128) 
 
Vist l’informe tècnic presentat per la regidoria d’Esports de data 17 de febrer de 2020, 
favorable a la justificació de despeses presentada per l’entitat Grup 24 Hores 
(G63498356), en data 11 de febrer de 2020, respecte la subvenció per import de 
29.000,00 euros concedida per l’Ajuntament mitjançant conveni per a l’any 2019. 
 
Vist que en data 2 d’agost de 2019, l’Ajuntament va fer el pagament a l’entitat de 
l’import subvencionat. 
 
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 la justificació presentada per l'entitat Grup 24 Hores, respecte la 
subvenció concedida mitjançant conveni per a l’any 2019. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 18,55 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 
 
 


