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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
27 DE JUNY DE 2016

Lliçà d’Amunt, 27 de juny de 2016.
A les 18,10 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 Jordi Juárez Heredia, Antonio Polo Lama, Manel
Busquets Mateu i Mercedes Mateo Fiérrez. 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 anterior, efectuada per la Junta de Govern Local el
dia 13 de juny de 2016.

2 – DESPESES
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement
d’Obligació:
-

-

-

-

ABS Informàtica SL; P15-295 Lliçà d’Amunt connectors AOC, codi XGL
15/Y/203818, expedient PMT 1540002840; d’import 6.171€; amb càrrec a la
partida 15/9200/62600.
Universitat Politècnica de Catalunya; estudi accessibilitat i trasllat ajuntament,
elaboració informació obtinguda treball d’anàlisi i procés participatiu i redacció
de propostes alternatives; d’import 7.570,15€; amb càrrec a la partida
17/9200/62203.
Jardineria Pedrerol SCP; treballs de manteniment i conservació de parcs,
jardins i espais verds municipals, maig 2016; d’import 5.141,99€; amb càrrec a
la partida 13/1710/21000.
Llop Gestió Esportiva SL; tècnic sala de fitness i tècnic d’activitats dirigides
especials; d’import 3.566,93€; amb càrrec a la partida 07/3410/22609.
CSQ Non Stop Shops SL; targetes bus S1; d’import 3.210,16€; amb càrrec a la
partida 11/4411/22002.
CSQ Non Stop Shops SL; targetes bus T10; d’import 3.883,68€; amb càrrec a
la partida 11/4411/22002.
Neteges Centelles; neteja canonades, maig 2016; d’import 3.155,80€; amb
càrrec a la partida 15/1600/21000.
MCRÁ; Catering de la Nit de l’Esport 2016; d’import 9.600 €; amb càrrec a la
partida 07/3410/22609.

3 – APROVACIÓ DE CONVENIS DE FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRE DE
TREBALL
S’acorda aprovar els Convenis de col·laboració amb l’Institut de Lliçà, per la formació
pràctica en centres de treball dels alumnes que es relacionen a continuació:
-

AAG; a la biblioteca de Ca l’Oliveres, pel període comprès entre el 20 de juny i
el 27 de juliol de 2016.
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-

ABÁ; a l’escola bressol Nova espurna, pel període comprès entre el 17 de juny
i el 18 de juliol de 2016.
DMM; a la regidoria de joventut, pel període comprès entre el 28 de juny al 29
de juliol de 2016.

4 – APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT DEL PROJECTE MODIFICAT DE PAS
DE VIANANTS A LA CTRA. BV 1602, DEL PK. 5,870 AL PK. 5.850
L’empresa Obres i Paviments Llovet SL ha presentat el Pla de Seguretat i Salut de les
obres descrites al Projecte modificat de pas de vianants a la carretera BV-1602 del pk.
5,780 al pk. 5,850.
El coordinador de seguretat de les obres ha emès informe favorable per l’aprovació
d’aquest Pla.
Vista la proposta de la Regidora d’Obres, Habitatge i Infraestructures i Equipaments
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar el Pla de Seguretat de l’obra “Projecte modificat de Pas de vianants a la
ctra. BV-1602 del PK. 5+780 al PK. 5+850”.

5 – ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ DEL CLAVEGUERAM AL
CARRER DE L’OLIVERA 30 – 32
Arran de la comunicació d’un veí, s’ha detectat que s’està produint un abocament d’aigües
residuals a través d’un mur d’escullera, recentment construït, al carrer de l’Olivera, a
l’alçada dels números 30 - 32.
Fetes les corresponents comprovacions per part dels tècnics municipals, tot apunta a què
el trencament de la canonada s’ha produït a una fondària d’uns 3 m, i a una distància a
partir de 15m del lloc de sortida. Per a solucionar aquest problema s’haurà d’aixecar el
paviment, buscar la canonada, trobar el trencament i procedir a la seva reparació.
S’ha sol·licitat oferta per a la realització d’aquests treballs a dues empreses del sector i els
resultats han estat:
-

Ingeniería Constructora Manresana ICMAN ..............7.695,38 € (Iva inclòs)
Obres i Paviments Llovet ...........................................7.498,59 € (Iva inclòs)

Vista la proposta de la Regidora d’Obres, Habitatge i Infraestructures i Equipaments
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar les obres de reparació del clavegueram al carrer de l’Olivera 30-32 a
l’empresa Obres i Paviments Llovet SL, per ser la que presenta una oferta econòmica més
avantatjosa.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària.
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6 – ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN PORXO I UNA
BARBACOA A L’EXTERIOR DEL CASAL DE LA GENT GRAN
Per tal de seguir dinamitzant les activitats que ofereix el Casal de la gent Gran als seus
usuaris, es preveu construir un recinte cobert a l’exterior, tipus porxo, on s’hi ubicarà una
barbacoa que substitueixi les actuals graelles que es fan servir.
Per part de la brigada d’obres, es va executar la fonamentació i el sanejament d’aquesta
nova instal·lació i s’ha demanat pressupost a les empreses que es relacionaran a
continuació per a la construcció de l’estructura, la coberta i la formació d’obra amb
xemeneia i el banc de treball amb aixeta i pica:
-

Obres i Paviments Llovet: 8.910,24 € + Iva.
Construccions Deumal S.A.: 8.245,44€ + Iva.
Construccions Carballo Caaveiro SL: 8.649,85€ + Iva.

Vista la proposta presentada pel Coordinador de Serveis Territorials.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar les obres de construcció d’un porxo i una barbacoa a l’exterior del Casal
de la Gent Gran, a l’empresa Construccions Deumal S.A., per l’import de 8.245,44€ + l’Iva.,
per fet d’haver presentat l’oferta més avantatjosa.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària.

7 – SOL·LICITUD DE SUPORT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A AL
REALITZACIÓ DE LA JORNADA DE COOPERACIÓ I NETWORKING
Amb la finalitat de continuar dinamitzant activitats dirigides a empresaris que s’han
vingut realitzant en les dues edicions anteriors a través de sessions de treball
denominades networking, es considera oportú sol·licitar a la Diputació de Barcelona
l’activitat que a baix es recull i que encara resten obertes dins del programa de
Polítiques de teixit productiu, depenent de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local.
Vista la proposta del Regidor de comerç, consum, turisme, empresa i companyies de
serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Sol·licitar el suport econòmic de 600€ a la Diputació de Barcelona,
corresponent al cost de l’activitat “Crossing bussines jorrnada de cooperació i
networking”, prevista pel dia 22 de setembre de 2016. amb el codi d’identificació DN/7.
Segon.- Aplicar els costos derivats de l’actuació, per un import màxim de 600€, a la
partida núm. 08 4300 22706, corresponen a projectes de promoció econòmica.

8 – ADQUISICIÓ D’OBSEQUIS PER A PREMIAR LA FIDELITAT DELS USUARIS DEL
MERCAT SETMANAL I SOL·LICITUD D’AJUT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Un dels aspectes reconeguts per part del diputat-delegat de comerç en la seva visita al
municipi el passat 3 de maig va ser l’interès mostrat per l’aniversari del mercat
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setmanal. Amb tal motiu se li sol·licità el suport de la Diputació per tal de dinamitzar-lo
específicament, a part de demanar altres mesures per tal d’aplicar-les a tot el comerç
municipal.
Per aquest motiu, la celebració del 20è aniversari es una qüestió que l’àrea de
desenvolupament econòmic considera necessari dinamitzar amb incentius que
fidelitzin tant la confiança de la clientela amb la dels marxants. Ambdós són peces
cabdals pel manteniment de la qualitat reconeguda del mercat setmanal i l’activitat
comercial del diumenge. Qualitat que es pot comprovar diumenge rere diumenge amb
el nombre de visitants, com també amb la llistat d’espera de marxants que existeix per
entrar a formar part del mercat.
Marxants i venedors són les claus de l’èxit i l’ajuntament, com motor del servei, no pot
estar al marge de la permanent activitat econòmica que genera. En aquest sentit i
donada la coincidència de la data de la celebració i tal com s’ha vingut realitzant cada
quinquenni, per aquest s’ha ideat premiar la fidelitat dels protagonistes amb l’entrega
d’un cabàs que els marxants farien a mans dels consumidors per compra una a partir
dels 15€. El cabàs, que podria ser de material totalment reciclable i fabricat amb
matèria/fibra natural, voldria distingir-se per la seva originalitat i durabilitat en el temps,
amb la filosofia que no sigues motiu de present únic i puntual, sinó de permanent
reedició i difusió.
Seguint els criteris anteriors (reciclabilitat, durabilitat, originalitat i material de
fabricació), ens centrem en el següents productes:
1. Plásticos ROVI (1)
- Bossa de ràfia plastificada. Termini 3 mesos d/c: 3.000 un./1,18€ un.= 3.540€ s/iva
- Bossa TNT (teixit no teixit), de 100gr. Termini d’entrega 30/35 dies. 1200 un./1,17€
un. =
1.698,84, i 2.500 un./1,11€ = 3.357,75€ s/iva.
2. Olivé-Rueda (2)
- Bossa TNT de 100gr. Termini d’entrega 70 dies. 3.000 un./1,69€. = 5.070€
3. Creating Bags (3)
- Bossa de jute. Entrega 2 setmanes aprox. Model BRONZE-Z B, quantitat mínima
2.070 un.
recomanada/1,294€ un. = 2.678,58€
4. Publipack Calafell (4)
- Bossa jute 1.500 un./2,35€ = 3.525€.
5. Idees
- Bosses Non Woven. 2.500 un. des dels 0,68€ fins els 1,20€, depenent de les mides,
fins un
màxim de 3.000€.
Vista la proposta del Regidor de comerç, consum, turisme, empresa i companyies de
serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’adquisició al proveïdor 3, Creating Bags, dels objectes destinats a
premiar la fidelitat dels usuaris del mercat setmanal, per l’import de 2.678,58€, per
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considerar que és l’oferta més avantatjosa, en relació als criteris esmentats a la part
dispositiva.
Segon.- Imputar la despesa a la partida núm. 08 4300 22706, corresponen a projectes
de promoció econòmica.
Tercer.- Sol·licitar suport econòmic, per import de 1.000€, a la Diputació de Barcelona,
tot i estar fora de termini, amb l’objectiu de minimitzar el cost de la iniciativa.

9 – NOMENAMENT D’UNA TREBALLADORA FAMILIAR I D’UNA TREBALLADORA
SOCIAL
Vistes les propostes formulades pels Tribunals qualificadors del concurs – oposició lliure
per a la provisió de dues places de treballador/a social (grup A2) i d’una plaça de
treballador/a familiar (grup C2) en el personal laboral indefinit fix de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Nomenar a la senyora N.D.F com a Treballadora Social (grup A2) en el personal
laboral indefinit fix de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, i declarar com a vacant la segona
plaça convocada.
Segon.- Nomenar a la senyora M. C.C.G com a Treballadora Familiar (grup C2) en el
personal laboral indefinit fix de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
Tercer.- Comunicar el seu nomenament a les interessades.
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

10 – ADJUDICACIÓ DE SUBVENCIONS A DIVERSES AMPA’S DEL MUNICIPI PER A
ACTIVITATS SOCIOCULTURALS I EDUCATIVES
En motiu de la convocatòria de subvencions anuals per a activitats socioculturals i
educatives que ha realitzat l'Ajuntament per a l'any 2016, tres Associacions de Mares i
Pares d'Alumnes han presentat les respectives sol·licituds d'ajudes econòmiques.
Un cop revisades les sol·licituds, el valor del punt ha resultat ser el següent:
-

Suma de punts obtinguts per les tres entitats: 133 punts
Partida pressupostària per a subvencions a les AMPA:3000€
Resultat import de la subvenció atorgada:
AMPA

PUNTUACIÓ

Miquel Martí i Pol
Rosa Oriol
Lliçà d’Amunt

41
39
53

VALOR DEL PUNT

IMPORT

22,5
22,5
22,5

922,5€
877,5€
1.192,5€

Vista la proposta del Regidor d'Educació i Acció Social
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Primer.- Atorgar les subvencions per a la realització d’activitats socioculturals i educatives a
les AMPA dels centres escolars de Lliçà d’Amunt, tal i com es relacionen a continuació
-

AMPA de l'escola Miquel Martí i Pol: 922,5€
AMPA de l'escola Rosa Oriol: 877,5€
AMPA de l’ escola de Lliçà d’Amunt: 1.192,5€

Segon.- Imputar aquesta despesa a la partida 03/ 324/48000 "Subvenció AMPA"
Tercer.- Efectuar els pagaments d’aquestes subvencions en els següents terminis:
-

El primer pagament, del 50%, un cop aprovada la resolució.
El 50% restant abans de finalitzar l'any pressupostat, i un cop realitzada, valorada i
justificada l'activitat subvencionada.

11 – CONVOCAR PROCEDIMENT OBRERT PER A L’ADJUDICACIÓ
L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL LOCAL SOCIAL DE CA L’ARTIGUES

DE

La Junta de Govern Local va acordar rescindir la pròrroga del concessionari del bar del
local social Ca L’Artigues, havent-se-li comunicat per escrit al adjudicatari del servei.
És objectiu de la regidoria de Barris que el bar del local social sigui un espai
dinamitzador de la vida social del barri, reforçant i contribuint al servei que presta el
centre cívic ja que comparteixen el mateix equipament. El centre cívic és un espai
reduït i té limitacions a l’hora d’oferir serveis i activitats. Aquestes es podrien
complementar amb la proposta des del bar del local social i ser un referent important al
barri. Per aquest motiu es justifica fer unes bases que potenciïn les activitats
socioculturals.
Vista la proposta de la Regidora de Joventut i Barris,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el Plec de condicions que regiran el procediment obert per a
l’adjudicació de l’explotació del servei de bar del local social de Ca L’Artigues.
Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies naturals, mitjançant
anuncis al tauler d'edictes de l'Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya. Considerant-ne definitivament aprovades en el cas que no
es produïssin reclamacions.
Tercer.- Convocar simultàniament el procediment obert per a l’adjudicació de
l’explotació del servei de bar del local social de Ca L’Artigues.

12 – APROVACIÓ DEL PROJECTE “REGIDORS ALS BARRIS”
Les associacions de veïns que tenen seu als locals socials municipals, habitualment fan
demandes de tasques de manteniment en les reunions que mantenen periòdicament amb
la regidoria de barris i aquesta deriva aquestes demandes als diferents serveis
responsables, finalitzant aquí la seva gestió.
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Es considera important la proximitat dels regidors/es a la ciutadania, perquè suposarà una
millora en la relació amb les entitats i la ciutadania i que regidors/es poguessin assistir
directa i periòdicament a aquestes reunions als locals socials amb les associacions de
veïns.
Vista la proposta de la Regidora de Joventut i Barris,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el Projecte “Regidors als Barris” elaborat per la Regidoria de Joventut i
Barris, a l’objecte de millorar els serveis a la ciutadania i als barris, obtenir una visió més
real dels problemes i necessitats, fer més propers els regidors a la ciutadania i concretar
amb la ciutadania les prioritats d’acció des del coneixement directe.

13 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
13.1.- 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:
- SG; un ajut de 8,25€ per a transport
- EMC; un ajut de 240€ per aliments frescos per a tres mesos.
- MMC; un ajut de 190€ per a unes ulleres
- MMC; un ajut de 90€ per a productes d’higiene a raó de 30€ mensuals.
- MNS; un ajut excepcional de 300€ per a pagar una multa
- BAL; un ajut de 85€ per pagar part d’una factura d’electricitat
- ECV; un ajut de 68€ per a transport públic.
- AOE; un ajut de 29e per cobrir les excursions del tercer trimestres escolar.
- REB; un ajut de 100€ per a medicació.
- REB; un ajut de 380€ per a un tractament odontològic.
- DOÁ; un ajut de 360€ per a alimentació, a raó de 120€ mensuals.
- RCS; un ajut de 360€ per a alimentació, a raó de 120€ mensuals.
- ARR; un ajut de 150€ per a alimentació, a raó de 50€ mensuals, i un ajut per a higiene
de 30€ durant tres mesos.
- AGL; un ajut de 50,40€, corresponent al 60% de la quota de dues setmanes al Casal
d’Estiu.
- JDM; un ajut per a transport de 150.60€ corresponent a una T – trimestre per a famílies
nombroses de 2 zones.
- EMC; un ajut de 30€ per a material escolar batxillerat.
- MFM; un ajut de 150€ per a aliments frescos durant dos mesos.
- NCG; un ajut de 55€ per a formació.
- JGT; un ajut de 76.60€ per a al compra de bombones de butà.
- DPN; un ajut de 430€ per la compra d’unes ulleres progressives.
- TPM, un ajut de 90€ per a alimentació, a raó de 30€ mensuals.
- NO; un ajut de 29,85€ en concepte de 3 T10 d’una zona.
- ASC; un ajut de 140€ per a al compra de bombones de butà.
- RMH; un ajut de 39,2€ per la compra de dues T10 de 2 zones, i un ajut de 120€ en
concepte d’alimentació, a raó de 30€ mensuals.
- POR; un ajut de 120€ per a alimentació durant quatre mesos i revocació de 15€
sobrants de l’anterior ajut.
- PSR; un ajut de 82,6€ en concepte de transport públic.
- CAA; un ajut de 31,5€ en concepte de llibres escolars.
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- MML; un ajut de 240€ per a aliments frescos, a raó de 80€ mensuals.
- MAG; un ajut de 200€ per al pagament de l’entrada per a un pis de lloguer.
- JMM; prestació del servei de teleassistència en règim de copagament.
- IMM; prestació del servei d’auxiliar de neteja durant 8 hores mensuals.
- MOA; prestació del servei de Treballadora familiar, amb una aportació per part de
l’usuari de 93,60€ mensuals.
- LP M, prestació del servei de teleassistència en règim de copagament de 8,43€.
- MAAS; REVOCACAR l’ajut per material escolar, de 105,75€, aprovat per la JGL el
2/11/15, per haver superat la puntuació establerta.
13.2.- FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS
- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-econòmica
del senyor J.A.I.A, en el qual proposa mesures d’atorgament d’un 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 el fraccionament del pagament del deute que manté el senyor J A.I.A,
corresponent als impostos i taxes municipals pendents de l’exercici de 2015, afegint-hi
els del present exercici de 2016, en terminis de 20€ mensuals, en virtut de l’article 42.1
de l’ordenança general de gestió inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals.
Segon.- Revisar aquest acord en el termini de de dos anys.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme de
Gestió Tributària.

14 – AFERS SOBREVINGUTS
14.1.- ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE PER AL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS
La regidoria d’Acció Social ha manifestat la necessitat de poder comptar amb un vehicle
amb capacitat suficient per a poder efectuar tasques de repartiment pròpies de la seva
activitat.
Per tal de poder cobrir aquest servei, s’han sol·licitat ofertes a diferents empreses del
sector, que han presentat les següents:
-

Auto 96 S.L.- Ford trànsit combi 9 places, matrícula 8097 HLC, potència 125 cv.,
matriculat l’any 2012 i amb 68.000 kilòmetres., per l’import de 14.950 €, inclòs l’Iva. i
el canvi de nom del vehicle.
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-

-

Motor Main S.L.; Ford trànsit combi 9 places, matrícula 4010 HKT, potència 125 cv.,
matriculat l’any 2012, per l’import de 15.072,50€, inclou l’Iva. el canvi de nom i un
any de garantia.
Motor Main S.L.; Ford trànsit combi 9 places, matrícula 4010 HKT, potència 125 cv.,
matriculat l’any 2012, per l’import de 14.467,50€, inclou l’Iva. el canvi de nom i tres
mesos de garantia.

Deliberat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adquirir a l’empresa Motor Main S.L. un vehicle Ford trànsit combi 9 places,
matrícula 4010 HKT, per l’import de 14.467,50€ que inclou l’Iva. el canvi de nom i tres
mesos de garantia, per considerar que ha efectuat l’oferta més avantatjosa.
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari.

14.2.- PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ I DRENATGE A L’APARCAMENT DEL
CARRER DE L’ALIANÇA
Els Serveis tècnics municipals han redactat el Projecte de pavimentació i drenatge de
l’aparcament del carrer de l’Aliança, a l’objecte d’ordenar aquest espai com a aparcament i
dotar-lo d’un paviment adequat per a tal fi,
Vista la proposta de la Regidora d’obres, habitatge, infraestructures i equipaments,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de pavimentació i drenatge a l’aparcament del
carrer de l’Aliança, redactat pels Serveis tècnics municipals.
Segon.- Exposar aquest projecte a informació pública a través dels butlletins oficials
corresponents i tauler d’edictes de l’Ajuntament; considerant-lo aprovat definitivament si
durant el període reglamentari no s’hi presenten al·legacions.

14.3.- ADJUDICACIÓ DE L’ARRANJAMENT DE LA VORERA DE LA CTRA. DE
PALAUDÀRIES. CAN VILAROSAL
S’ha sol·licitat oferta a diverses empreses per tal de procedir a l’arranjament de la vorera
que discorre paral·lela a la carretera de Palaudàries, a l’alçada de la finca de Can Vilarosal.
Les ofertes presentades han estat:
Transports i Serveis Pou Padrós, SL ............................. 4.053, 50 € (IVA inclòs)
Obres i Paviments Llovet ............................................... 4.930,11 € (IVA Inclòs)
Vista la proposta de la Regidora d’obres, habitatge, infraestructures i equipaments,
La Junta de Govern Local, ACORDA: l’arranjament
Primer.- Adjudicar les feines d’arranjament de la vorera que discorre paral·lela a la carretera
de Palaudàries, a l’alçada de la finca de Can Vilarosal, a l’empresa Transports i Serveis
Pou Padrós, SL, per un import de 4.053,50 € Iva inclòs, per haver presentat l’oferta
econòmica més avantatjosa.
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Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària.

14.4.- PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ I DRENATGE A l’APARCAMENT DE LA
PISCINA MUNICIPAL
Els Serveis tècnics municipals han redactat el Projecte de pavimentació i drenatge de
l’aparcament de la piscina municipal,
Vista la proposta de la Regidora d’obres, habitatge, infraestructures i equipaments,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de pavimentació i drenatge a l’aparcament de les
piscina municipal, redactat pels Serveis tècnics municipals.
Segon.- Exposar aquest projecte a informació pública a través dels butlletins oficials
corresponents i tauler d’edictes de l’Ajuntament; considerant-lo aprovat definitivament si
durant el període reglamentari no s’hi presenten al·legacions.

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

