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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA      
18 D’OCTUBRE DE 2018 
 
 
Lliçà d’Amunt, 18 d’octubre de 2018.  
 
A les 8,45 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió 
ordinària de primera convocatòria, que presideix l’Alcalde en funcions senyor Jordi 
Juárez Heredia. Hi assisteixen els regidors i regidores Maria del Mar Pedrerol 
Villarroya, Manel Busquets Mateu, Yolande Rose Georgette Rabault i Antonio Polo 
Lama. 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 les sessió efectuada per la Junta de Govern Local el dia 11 
d’octubre de 2018. 
 
 
2 - DESPESES 
 
2.1.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació. 
 
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Reymaser SA; lloguer solar per a esdeveniment esportiu; d’import 11.352,41€; 
amb càrrec a la partida 07/3410/22609. 

- Petro Santa Eulàlia SL; adquisició gasoil C; d’import 3.995€; amb càrrec a la 
partida 03/3230/22102. 

- Ramcon; neteja de vidres de difícil accés edificis i dependències municipals; 
d’import 11.087,20€; amb càrrec a la partida 16/9200/22799. 

- Colla de Diables de la Vall del Tenes; material pirotècnic pregó festa major i 
correfoc 2018; d’import 6.830€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Ausolan RCN SLU; menús infantils; d’import 10.297,70€ amb càrrec a la 
partida 07/3410/22609 i d’import 9.845,85€ amb càrrec a la partida 
02/3300/22609. 

 
 
2.2.- Reconeixement d’Obligació. 
 
S’acorda aprovar el document de Reconeixement d’Obligació acreditat per l’empresa  
CPM Construcciones Pintura y Mantenimiento SAU, corresponent a al Certificació 
número 5 de les obres pendents del Projecte de Casal de la Gent Gran de 
Palaudàries, d’import 87.891,34€; amb càrrec a la partida 17/3370/63200. 
 
 
3.- BAIXA DE REBUTS DE MENSUALITAT D’ESCOLA BRESSOL 
 
Les directores de les escoles bressol municipals Nova Espurna i de Palaudàries han 
emès informes proposant la baixa de rebuts, per haver-se produït errors en la seva 
emissió. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
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1r.- Aprovar la baixa dels rebuts generats en concepte de mensualitats d’escola 
bressol, que s’assenyalen a continuació: 
 

- Núm. rebut: 1511818-98, a nom de RMM, corresponent a la mensualitat de 
setembre 2018 de l’escola bressol de Palaudàries, per haver-hi un error en 
l’import carregat. 
 

- Núm. rebut: 1511807-27, a nom de JLS, corresponent a la mensualitat d’abril 
de 2018 de l’escola bressol Nova Espurna, perquè es va donar de baixa 
l’alumna i no va assistir al centre durant aquest mes. 

 
- Núm. rebut: 1511817/118, a nom de BSL corresponent a la mensualitat de 

setembre de 2018 de l’escola bressol Nova Espurna, per haver-hi un error en 
l’import carregat. 

 
 
4.- AFERS DEL MERCAT SETMANAL 
 
4.1.- CANVI DE TITULAR I SUPLENT DE LA PARADA 52 DEL MERCAT 
SETMANAL 
 
El titular de la parada núm. 52, del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, 
Forn Franquesa SL, ha sol·licitat, per instància amb registre d'entrada número 9466, el 
canvi de titular i suplent de l’explotació de la parada, passant a ser el nou titular el 
senyor A. F. P. i el nou suplent el senyor F. M.P.R.. 
 
Vist que el reglament del mercat permet el canvi de de titular i de suplent de la parada  
sempre que es trobi al corrent de les obligacions tributàries.  
 
Vista la proposta del Regidor de Comerç, Consum, Turisme i Empresa i Companyies 
de Serveis 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de titular i suplent de la parada 52 del mercat setmanal de 
Lliçà d’Amunt, essent el nou titular A. F. P. i el nou suplent F. M. P. R. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
4.2.- BAIXA DEL TITULAR DE LA PARADA NÚMERO 71 DEL MERCAT 
SETMANAL 
 
La senyora R. H. Levante ha sol·licitat, per instància amb registre d’entrada número 
9451, la baixa com a titular de l’explotació de la parada núm. 71 del mercat setmanal 
dels diumenges a Lliçà d'Amunt,. 
 
Vist que el reglament del mercat permet la baixa voluntària sempre que el titular estigui 
al corrent de les obligacions tributàries. 
 
Vista la proposta del Regidor de Comerç, Consum, Turisme i Empresa i Companyies 
de Serveis 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 



 

3 
 

 
Primer.- Aprovar la baixa com a titular de la parada 71 del Mercat setmanal de Lliçà 
d’Amunt de la senyora R. H. L., ja que està al corrent de les seves obligacions 
tributàries. 
 
Segon.- Donar de baixa i retornar-li l’import del rebut del mercat ref. Valor 01511859  
0062 a nom de R. H. L. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
5.- APROVACIÓ D’UNA BESTRETA PER A L’ACTIVITAT DE LA “NIT DEL 
TERROR” 
 
La Regidoria de Joventut organitza, com cada any, l’activitat “la Nit de terror”. Per 
portar-la a terme és necessària la compra de material i per això es sol·licita una 
bestreta de 500€, que s’hauria de poder tenir disponible la setmana del 22 d’octubre 
de 2018.  
 
Vista la proposta del Regidor de Joventut, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament d’una bestreta a la Regidoria de Joventut, d’import 500€ 
per a les despeses per l’organització de l’activitat “la Nit del Terror” que haurà de 
carregar-se a la partida pressupostària número 02.3300.22609.  
 
 
6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 
 
La regidoria de Joventut ha actualitzat l’article número 10 de les bases del projecte 
“Pressupostos Participatius”. Aquest article ve a especificar que les propostes 
presentades no podran incloure la construcció de nous equipaments o la millora dels ja 
existents.  
 
Vista la proposta del Regidor de Joventut, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’actualització de les Bases del Pressupostos Participatius de la 
Regidoria de Joventut, que consisteix en la modificació del seu article 10, que queda 
redactada de la següent manera: 
 
 “10. Les propostes han de fer referència a activitats o projectes d’àmbit de la salut, els 
esports, l’educació, el treball, la mobilitat, l’oci, el lleure i la cultura; en cap cas podran 
incloure la construcció de nous equipaments o obres de millora dels ja existents.” 
 
 
7.- ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN APARELL DIGITAL DE 
DETECCIÓ DE DROGUES I ESTUPEFAENTS 
 
ANTECEDENTS 
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Vist l’informe, emès en data 10 d’octubre de 2018, pel Cap de la Policia Local, de 
necessitat i conformitat de contractar el subministrament d’un aparell digital de 
detecció de drogues i estupefaents, que s’incorpora a l’expedient. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
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 de l’Alcaldia, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Tradesegur SA, amb NIF A80015506, el contracte 
menor per al subministrament d’un aparell digital de detecció de drogues i 
estupefaents, per l’import de 5.384,50 euros (IVA inclòs). 
 
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. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
8.- AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
8.1.- 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: 
 

- MCPR; un ajut de 400€ per a intervenció bucodental. 
- EFC; un ajut de 51€ en concepte de transport públic. 
- ESM; un ajut de 416,46€, en concepte de facturació elèctrica 
- ESM; un ajut de 360€ en concepte d’alimentació, en tres lliuraments mensuals i 

un ajut de 102€ en concepte de transport públic. 
- LPJ; prestació del servei de Teleassistència, en règim de copagament de 7,21€ 

mensuals 
- JRMF; ampliació hores del SAD a dues hores setmanals de treballadora 

familiar. 
 
 
8.2.- AJUTS D’ESCOLA BRESSOL CURS 2018-19 
 
La Comissió de Govern, a la sessió efectuada el dia 7 de maig de 2018, va aprovar les 
bases reguladores de les beques pel curs 2017-18 en matèria d’escoles bressol del nostre 
municipi, 
 
Una vegada complert el període de sol·licituds comprès del 21 de maig a l’1 de juny, I es va 
efectuar la valoració tècnica de cada sol·licitud segons els barems establerts en les bases 
aprovades. 
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Vista la proposta del Regidor d’educació i acció social,  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar a 13 infants un ajut d’escola bressol, per un import total de 10.712,19€, 
distribuïts de la següent manera: 
 

- Escola bressol Nova Espurna: 4.258,67€ 
- Escola bressol de Palaudàries: 6.453,52€ 

 
Segon.- Destinar l’import de 10.712,19€ de la partida d’Acció Social per tal d’assumir 
aquesta despesa amb fons propis de l’Ajuntament. 
 
 
8.3.- AJUTS DE MATRIAL I SORTIDES ESCOLARS DEL CURS 2018-19 
 
La Comissió de Govern, a la sessió efectuada el dia 7 de maig de 2018, va aprovar les 
bases reguladores de les beques pel curs 2017-18 en matèria d’escoles bressol i material 
escolar del nostre municipi, 
 
Una vegada complert el període de sol·licituds comprès del 21 de maig a l’1 de juny, es va 
efectuar la valoració tècnica de cada sol·licitud segons els barems establerts en les bases 
aprovades. 
 
Vista la proposta del Regidor d’educació i acció social,  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar a 208 infants i joves, d’un total de 154 sol·licituds, un ajut de material i 
sortides escolars, per un import total de 10.137,34€, distribuïts de la següent manera: 
 

- Escola Martí i Pol:  1.028,00€ 
- Escola Rosa Oriol:  1.595,00€ 
- Escola els Picots:  4.518,00€ 
- Institut Hipàtia:  960,00€ 
- Institut Lliçà:  1.442,00€ 
- Fora municipi:  594,34€ 

 
Segon.- Destinar l’import de 10.137,34€ de la partida d’Acció Social per tal d’assumir 
aquesta despesa amb fons propis de l’Ajuntament. 
 
 
9.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
No se n’han presentat. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 9,15 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 


