ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
4 DE FEBRER DE 2019

Lliçà d’Amunt, 4 de febrer de 2019.
A les 17,10 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 Manel Busquets Mateu, Antonio Polo
Lama, Maria del Mar Pedrerol Villarroya i Jordi Juárez Heredia. S’ha escusat la
regidora Yolande Rose Georgette Rabault. 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 sessió efectuada per la Junta de Govern Local el dia 28
de gener de 2019.

2 - DESPESES
- L’empresa Noroto SAU, ha ingressat per duplicat la quantitat de 8.095,78€, en
concepte de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. El primer ingrés ho fou
a l’Organisme de Gestió Tributària el dia 14 de juny de 2018, i el segon, a través d’una
transferència directa al compte corrent que té l’Ajuntament a l’entitat CaixaBank, el dia
5 de desembre de 2018.
L’empresa Noroto SAU, ha sol·licitat per instància amb registre d’entrada número
843/19, la devolució de la part pagada per duplicat.
Atès que s’ha aportat la documentació que acredita aquesta petició, i l’informe
favorable del tresorer municipal,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts ingressats per duplicat per l’empresa
Noroto en concepte de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

3 - ADDICIONAL AL CONVENI 2016-2019 PER A LA GESTIÓ I PRESTACIÓ DELS
SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I
POLITIQUES D'IGUALTAT PER AL PERÍODE 2018-2019.
Es objecte d’aquest Protocol Addicional la concreció dels acords generals per al període
2018-2019 del Conveni per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental
i l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, en quant a la prestació i el finançament dels serveis i
programes que s’inclouen en el present conveni i establir les actuacions, els mecanismes
d’avaluació i el finançament que permetin més eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis.
Així mateix, l’objecte d’aquest protocol addicional és ampliar el marc de col·laboració per el
període 2018-2019, en determinats programes i serveis d’acord amb les millores previstes
al pacte segon d’aquest document adjunt.
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Vista la proposta del regidor d’acció social,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar el Protocol Addicional al Conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i
prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea Bàsica de serveis socials resta del
Vallès Oriental, per al període 2018-2019.

4 - ACCEPTACIÓ PRÒRROGA ADHESIÓ CIRCUIT D'ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS
FINS EL 31.12.2020.
El passat 17 de gener, amb número de registre d’entrada 573, la Diputació de Barcelona, a
través de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència dels Serveis de Cultura, ens va
comunicar que la Junta de Govern de la Diputació, en data 8 de novembre de 2018, va
aprovar una pròrroga de la d’adhesió dels municipis al Circuit de la Xarxa d’Espais
Escènics Municipals fins al 31 de desembre de 2020.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va aprovar, en la Junta de Govern Local de 4 de desembre
de 2014, la seva adhesió al circuit, per una durada compresa entre l’1 de gener de 2015
fins al 31 de desembre de 2018.
Vist el comunicat de pròrroga presentada per l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de
Barcelona, on es proposa allargar el compromís de l’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais
Escènics Municipis fins a 31 de desembre de 2020.
Vista la proposta del Regidor de Cultura, Serveis Municipals i Comunicació i Relacions
Institucionals,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la pròrroga proposada per la Diputació de Barcelona que permetrà
l’adhesió de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics
Municipals fins a 31 de desembre de 2020.
Segon.- Comunicar a la Diputació de Barcelona els acords presos en quant a l’interès de
mantenir l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt dins el circuit fins a 2020.

5 - DONAR DE BAIXA EL REBUT DEL PADRÓ DE CEMENTIRI 2018 DEL NINXOL 32
DEL GRUP SANT JOAN
En data 23 de gener de 2019, la senyora M. E. J. T., va presentar una instància en
aquestes Oficines municipals demanant que es donés de baixa el càrrec núm. 1511796728 pel pagament de la taxa per la conservació del cementiri per l’exercici de 2018, a nom
de R. M. J. pel nínxol 32 del grup Sant Joan, donat que s’ha expedit per duplicat, també a
nom de M. E.J. T. i que va pagar el dia 2-11-2018.
Atès que examinat el Padró de Cementiri per l’exercici de 2018, es comprova que realment
hi ha dos rebuts pel nínxol 32 del Grup Sant Joan, un a nom de M. E.J.T. i l’altra a nom de
R. M.J.
Vist el justificant de pagament, que acompanya, del rebut a nom de M. E. J.T.
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Atès que la Junta de Govern Local, en virtut de l’acord de reserva de facultats adoptat
en data 29 d'octubre de 2009, amb base al qual aquest Ajuntament es 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,
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació i Protecció Civil,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la baixa del rebut del servei de cementiri a nom de R. M. J. pel nínxol 32
del grup Sant Joan, per estar duplicat.
Segon.- Notificar la present resolució a l’Organisme de Gestió Tributària per a que doni
de baixa el rebut següent:
Taxa pel servei de cementiri municipal. càrrec valor 01511796-728, Import 24,51
euros.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

6 - ADHESSIÓ AL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA
UNIVERSITAT DE VIC I L'AJUNTAMENT DE LLIÇA D'AMUNT PER COL·LABORAR
EN LA FORMACIÓ DELS ESTUDIANTS,
La Universitat de Vic UVIC s’ha posat en contacte amb el Departament d’Acció Social de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per demanar col·laboració en la formació per a fer pràctiques
de la diplomatura d’Educació Social
Un cop valorat amb el departament de RRHH i amb la Regidoria, s’acorda acceptar durant
aquest curs 2.018-19 alumnes en practiques de la formació d’educació social. Per això
establim el present conveni, amb les dades següents:
“Alumna: C. M. P., Pràctiques al departament d’Acció Social, en horari de dilluns a
divendres de 10 a 13h, amb un total de 200 hores, des de 28 de gener de 2019 fins 22 de
març de 2019, supervisades per la coordinadora del departament.
Vista la proposta del Regidor d'Educació i Acció Social
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Adherir-se al Conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Vic- Universitat
Central de Catalunya i L’Ajuntament de Lliça d’Amunt per la formació dels estudiants.

7 – MODIFICACIÓ DE LA FORMA DE PAGAMENT PREVISTA AL CONVENI DE
COOPERACIÓ AMB EL CLUB DE BÀSQUET LLIÇÀ D’AMUNT PEL PROJECTE DE
COOPERACIÓ INTERNACIONAL, INTEGRACIÓ I COOPERACIÓ ESPORTIVA
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La Junta de Govern Local del passat 17 de desembre de 2018 va aprovar un conveni de
col·laboració amb el Club Bàsquet Lliçà d’Amunt per un projecte de cooperació
internacional, integració i projecció esportiva que permet donar oportunitats al nostre
municipi a jugadors de països desfavorits, l’acord del qual es transcriu a continuació:.
“8 – APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CLUB DE BÀSQUET LLIÇÀ D’AMUNT
PEL PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL, INTEGRACIÓ I
PROJECCIÓ ESPORTIVA 2018-2019
L’entitat Club Bàsquet Lliçà d’Amunt és una entitat esportiva amb seu social a Lliçà
d’Amunt que porta des de 1987 treballant per la promoció esportiva del basquetbol
al municipi de Lliçà d’amunt des de una vesant de formació i competició alhora que
també de cohesió social.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’entitat Club Bàsquet Lliçà d’Amunt tenen interès
en col·laborar per tirar endavant el projecte de cooperació internacional, integració i
projecció esportiva que ha engegat l’entitat i a través del qual l’entitat ha incorporat
a les seves files una jugadora i dos jugadors brasilers, una jugadora i un jugador
d’Estats Units, i un tercer jugador de Camerun.
L’entitat Club Bàsquet Lliçà d’Amunt ha obert una via de cooperació esportiva
infantil i juvenil a través de la qual dues famílies del club acolliran dos jugadors
provinents del Congo i de Mali.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt vol fer una aportació econòmica de 9.000€ al
projecte que es distribuirà en dos ajuts diferenciats de 4.500€ cadascun, el primer
amb càrrec a la partida 22 2310 22699 del pressupost 2018 i el segon que es
carregarà a la mateixa partida del pressupost 2019 un cop aquest hagi estat
aprovat.
Es presenta proposta de conveni per regular aquesta aportació, a la qual s’adjunta
el projecte de Cooperació internacional, integració i projecció esportiva 2018-2019
de l’entitat Club Bàsquet Lliçà d’Amunt.
Vista la proposta del Regidor de Centres Cívics, Cooperació, Atenció al Ciutadà i
Ocupació,
La Junta de Govern Local, ACORDA
:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i
l’entitat Club Bàsquet Lliçà d’Amunt pel Projecte de Cooperació Internacional,
Integració i Projecció Esportiva.”
En posterioritat a l’aprovació del conveni es va detectar un error en el pressupost i partida
acordat on s’ha de comptabilitzar l’ajut així també en la forma de pagament.
El conveni aprovat el passat desembre indica que l’import de l’ajut es carregarà a parts
iguals en el pressupost 2018 i 2019, i que la forma de pagament serà del 50% a finals de
2018 i del 50% restant a finals del mes de gener de 2019.
Per tot això, s’ha redactat un nou model de conveni amb els canvis proposats.
Vista la proposta del Regidor de Centres Cívics, Cooperació, Atenció al Ciutadà i
Ocupació
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La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Modificar l’any pressupostari en el què s’ha de carregar l’ajut, sent la totalitat dels
9.000€ amb càrrec a la partida pressupostaria 22 2310 22699 del pressupost 2018.
Segon.- Modificar la forma de pagament de l’ajut, sent un 90% de l’import total de l’ajut
(8.100€) a la signatura d’aquest conveni, i el 10% restant (900€) un cop s’hagi justificat la
totalitat de l’import atorgat.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

8 – APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
UNA MIRADA I PAGAMENT DE L’AJUT PREVIST AL CONVENI PER A L’ANY 2018
Vist el conveni de col·laboració signat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’entitat
Associació Una Mirada (CIF G67149070) per a l’any 2018, aprovat en Junta de Govern
Local de 03.12.2018, per al projecte de cooperació del dret a la vida de famílies
vulnerables.
Vist l’informe tècnic emès per la regidoria de Cooperació, de 30.01.2019, favorable a la
justificació presentada per l’entitat el 29.01.2019, i al pagament a aquesta del total de
l’ajut, 2.100 euros, com a pagament únic posterior a la justificació, segons estableix el
conveni.
Vist que hi ha saldo suficient en la partida 22 2310 48001 del Pressupost municipal de
despeses de 2018, per atendre aquest pagament.
Vist l’informe favorable de l’interventor.
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la justificació presentada per l’entitat Associació Una Mirada, respecte
la subvenció atorgada per l’ajuntament en el conveni de col·laboració per a l’any 2018.
Segon.- Aprovar el pagament a l’entitat Associació Una Mirada de 2.100 euros com a
pagament únic, un cop justificat l’ajut, amb càrrec a la partida 22 2310 48001 del
Pressupost municipal de despeses de 2018.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

9 – SOL·LICITUD ADDICIONAL D’AJUTS DINS EL CATÀLEG DE SERVEIS 2019 DE
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Vist que la Diputació de Barcelona va aprovar en data 20 de desembre de 2018, el
Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 i el seu
règim regulador, i la convocatòria per a la concessió dels recursos que s’hi inclouen,
de tipus econòmic, tècnic i material, amb termini de presentació de sol·licituds fins al 7
de febrer de 2019 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:
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Regidoria
ACCIÓ SOCIAL

Sol.
1

Actuació
Pla intern d’igualtat de gènere

Pressupost
Recurs material

Ajut
sol·licitat
0,00

2

Prevenció pantalles a joves Lliçà d’Amunt

Recurs material

0,00

3

Supervisió per a responsables tècnics de Recurs material
serveis socials bàsics

0,00

4

Supervisió d’equips de serveis socials bàsics Recurs material
Grups de seguiment i suport emocional i
d’ajuda mútua
Recurs material
Arranjament d’habitatges (14 habitatges)

0,00

29.400,00

7

Finançament per a l’atenció psicològica a 29.400,00
dones i fills/filles en situació de violències
20.000,00
masclistes

8

Atenció Social, jurídica i psicològica a l'àmbit
47.000,00
de les DONES i LGTBI

5

6

POLICIA
SEGURETAT
CIUTADANA

I 9

0,00

13.000,00

20.000,00

Compra d'un escampador de sal, contenidors 10.000,00
i sal

5.000,00

10% cost

HABITATGE

10

Creació d'un nou Pla Local d'Habitatge de Recurs tècnic
Lliçà d'Amunt

MEDI AMBIENT

11

Pla de poda de l’arbrat municipal

12

Implantació del programa GIM per al 3.000,00
manteniment de la flota de vehicles de
recollida de residus i neteja viària

1.500,00

13

Costos de vigilància, senyalització de 1.500,00
batudes de senglar i control supramunicipal
de la població de senglar

750,00

14

Creació de continguts audiovisuals pels Recurs tècnic
plafons de la bassa de Can Dunyó

0,00

15

Taller d'educació ambiental sobre energies 1.000,00
renovables

500,00

16

Pla de gestió de la
agroforestal de can Dunyó

municipal Recurs tècnic

0,00

17

Projecte tècnic de la gestió de l'arbrat de la Recurs tècnic
parcel·la municipal de la urbanització
Pinedes del Vallès (aquesta sol·licitud
substitueix la sol·licitud de recurs econòmic:
“Gestió de l’arbrat en la finca municipal a la
urbanització de Pinedes del Vallès”)
Recurs tècnic
Projecte tècnic d'instal·lació de plaques
solars tèrmiques a l'Escola Bressol

0,00

18

finca

Recurs tècnic

0,00

0,00

6

Palaudàries

Vist l’informe favorable de l’interventor.
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les sol·licituds de subvenció indicades, dins el Catàleg de serveis de
l’any 2019, del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona,
proposades per les regidories municipals.
Segon.- Trametre les sol·licituds de subvencions a la Diputació, dins el termini
establert per a la seva presentació.

10 - CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE L’ESQUIADA
JOVE 2019
Vist l’informe, emès en data 31 de gener de 2019, per la tècnica municipal de Joventut,
de necessitat i conformitat de contractar el servei de l’Esquiada Jove 2019,
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 l’empresa Sagalés i Escola d’Esquí la Masella, amb NIF
A08005696 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 2019, per un import de 6.385,00€ Euros (IVA
inclòs), per un termini de data inici d’execució 16 de febrero de 2019 i data fi prevista
16 de febrero de 2019
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 als adjudicataris.

11 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
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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:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

P. 51. JGM; prestació del servei d’auxiliar de neteja municipal
P. 56. MGP; prestació del servei de d’auxiliar de neteja municipal
P. 58. FMR, prestació del serveis d’auxiliar de neteja, un ajut de 153,3 € per la
compra de bombones de butà; un ajut de 107 € per al compra d’una estufa, i
inclusió al servei d’àpats a domicili.
P. 60. JP; un ajut de 90 € per a alimentació, a repartir en tres lliuraments mensuals.
P. 61. CD; un ajut de 260,3 per la compra d’una estufa i de bombones de butà.
P. 62. FM; un ajut de 51€ per a targetes de transport públic
P. 63. MOG; un ajut de 270 € per a alimentació i higiene a repartir en tres
mensualitats.
P. 64. LH; un ajut de 30€ en concepte d’higiene.
P. 67. MNSP; un ajut de 100€ per a despeses de farmàcia i un ajut de 425€ en
concepte d’un mes de lloguer d’habitatge
P. 68. MAG; un ajut de 260€ per la compra d’una estufa i 10 bombones de butà.
P. 69. BGV; un ajut de 654,50€ per a quotes menjador escola bressol pels mesos
de febrer a abril de 2019, la família aportarà 80€ mensuals.
P. 71. AMMG; un ajut de 623,10€,en concepte de menjador escolar de dos
alumnes pel segon trimestres del curs 2018-19.
P. 73. MOG; un ajut de 29,85€ per a transport públic bonificat per a aturats.
P. 76. FM; Denegar l’ajut d’alimentació perquè supera els ingressos i no arriba a la
puntuació establerta per a l’ajut de la targeta moneder.
P. 78. MHB, un ajut de 260,3€ pel subministrament d’una estufa i deu bombones de
butà.
P. 79. MML; un ajut de 252,7€ per la compra d’estufa i bombones de butà.

P.74 - El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació
socio-econòmica de la senyora MPG, en el qual proposa mesures d’atorgament
d’ajut social i de fraccionament del pagament d’impostos municipals.
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 l’atorgament d’un ajut social a MPG, corresponent al 50% dels
impostos i taxes municipals pendents (IBI i Gestió residus i Impost de
Circulació) dels anys 2014, 2015, 2016. 2017 i 2018
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al
restant 50% dels impostos indicats al punt primer i dels corresponents al
present exercici de 2019, en terminis de 30€ mensuals, en virtut de l’article 42.1
de l’ordenança general de gestió inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals.
8

Tercer.- Revisar aquest acord en el termini de de dos anys.

12 – AFERS DEL MERCAT SETMANAL
12.1.- BAIXA DEL TITULAR DE LA PARADA 86 DEL MERCAT SETMANAL
El titular de la parada núm. 86 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt,
ha demanat, per instància, rebuda el dia 19 de desembre de 2018 i registre d’entrada
número 11954, la baixa de la parada per jubilació.
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:
Primer.- Aprovar la baixa sol·licitada pel senyor M. A. S., com a titular de la parada 86
del mercat setmanal de Lliçà d’Amunt, ja que està al corrent de les seves obligacions
tributàries.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.

12.2.- BAIXA DEL TITULAR DE LA PARADA 42 DEL MERCAT SETAMANAL
La titular de la parada núm. 42 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt,
ha demanat, per instància, amb registre d’entrada número 901, la baixa com a titular
de la parada.
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:
Primer.- Aprovar la baixa sol·licitada per la senyora S. B. V., com a titular de la parada
42 del mercat setmanal de Lliçà d’Amunt, ja que està al corrent de les seves
obligacions tributàries.
Segon.- Donar de baixa i efectuar la devolució del rebut del mercat ref. Valor
01760569 035 a nom de S. B. V.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.

12.3.- AMPLIACIÓ DE LA PARADA 87 DEL MERCAT SETMANAL
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El titular de la parada número 87 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt,
senyor J. M. P. C., ha demanat, per instància amb registre d'entrada número 11951,
una ampliació de 4 metres la parada.
Vist que el Reglament del mercat permet l’ampliació, prèvia sol·licitud i autorització de
l’Ajuntament, sempre que el titular estigui al corrent de les obligacions tributàries.
Vista al proposta del Regidor de Comerç, Consum, Turisme i Empresa i Companyies
de Serveis
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’ampliació de 4 metres de la parada 87 del mercat setmanal dels
diumenges a Lliçà d'Amunt, de la qual és titular el senyor J. M. P.C.
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat amb les noves dades, a partir del 1t.
trimestre de 2019, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.

12.4.- AMPLIACIÓ DE LA PARADA 84 DEL MERCAT SETMANAL
La titular de la parada núm. 84 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt,
senyora M. D. P. M., ha sol·licitat, per instància amb registre d'entrada número 11952,
l’ampliació de tres metres la parada.
Vist que el Reglament del mercat permet l’ampliació, prèvia sol·licitud i autorització de
l’Ajuntament, 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:
Primer.- Aprovar l’ampliació de 3 metres de la parada 84 del mercat setmanal dels
diumenges a Lliçà d'Amunt, de la qual és titular la senyora M. D. P. M.
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat amb les noves dades, a partir del 1t.
trimestre de 2019, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

13 – AFERS SOBREVINGUTS
13.1.- CONTRACTE MENOR PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN MUR DE ROCALLA A
UN TERRENY DEL CARRER BEDOLL ON ES VA ESLLAVISSAR EL CARRER
Vist l’informe, emès en data 4 de febrer de 2019, pel Coordinador de serveis
territorials, de necessitat i conformitat de contractar l’execució de les obres de
construcció d’un mur de rocalla en un terreny del carrer Bedoll on es va esllavissar el
carrer,
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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 la Regidora d’obres, infraestructures i equipaments, habitatge i
urbanisme,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Garriga Obres i Serveis SL, el contracte menor per a
l’execució de les obres construcció d’un mur de rocalla en un terreny del carrer Bedoll
on es va esllavissar el carrer, per un import de 39.450,00€ euros, més l’IVA.
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 als adjudicataris.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 17,30 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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