ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
28 DE GENER DE 2019

Lliçà d’Amunt, 28 de gener de 2019.
A les 17,00 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, Jordi Juárez Heredia i Yolande Rose
Georgette Rabault. Són assistits per la Secretària accidental de la Corporació,
senyora Gemma Navarro i Medialdea.

1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
S’acorda aprovar l’acta de la sessió efectuada per la Junta de Govern Local el dia 21
de gener de 2019.

2 - DESPESES
2.1.- S’acorda aprovar els
Reconeixement d’Obligació:
‐
‐
‐

següents

documents

d’Autorització,

Disposició

i

Redes Sistemas y Dominios SL; material informàtica, tablet microsof surface;
d’import 4,381,41€; amb càrrec a la partida 15/9200/62600.
Bioaire Eficiencia Energetica SL; treballs segons pressupost SO097; d’import
12.461,58€; amb càrrec a la partida 18/1621/62300.
Tradesegur SA; analitzador portàtil de drogues i kit indicatiu; d’import 5.384,50€;
amb càrrec a la partida 12/1320/62300.

2.2.- S’acorda aprovar els següents documents de Reconeixement d’Obligació:
‐

Artífex Infraestructuras; Certificació 3a obres pavimentació trams restants carrers;
d’import 50.595,11 €; amb càrrec a la partida 17/1532/61909.

3.- DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE RECUPERACIÓ DE QUATRE POUS PER A USOS DE REG I DE
NETEJA VIÀRIA
La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 26 de novembre de 2018, va
aprovar l’expedient per a la contractació de les obres de rehabilitació de quatre pous
per a l’ús de neteja viària i del servei de recollida de residus, així com del Plec de
Clàusules Administratives Particulars que havia de regir el contracte, a través d’un
procediment de tramitació obert simplificat abreujat.
Durant el termini de presentació de proposicions, no se n’hi ha presentat cap.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Declarar desert el procediment per a la contractació de les obres de
rehabilitació de quatre pous per a l’ús de neteja viària i del servei de recollida de
residus.
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4.- ESTIMACIÓ DE PART DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER
L’EMPRESA RUBATEC SA
La Junta de Govern Local en sessió de data 27 de juliol de 2018 va acordar denegar el
pagament de les quantitats reclamades per RUBATEC SA en l’escrit presentat en data
18 de juny de 2018 ja que les sentències dictades en data 18 d’octubre de 2010 pel
Jutjat contenciós administratiu número 13 i en data 16 de gener de 2015 per la secció
cinquena de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya van declarar ajustats a dret els apartats 5 i 6 de l’acord del Ple de la
Corporació de data 30 de setembre de 2004 que van considerar, d’acord amb l’informe
dels Serveis Tècnics, com a improcedents, els imports inclosos en les factures
reclamades per no ajustar-se als criteris de revisió de preus i incloure imports satisfets
directament per l’Ajuntament i no va autoritzar les factures ara recamades per tractarse de serveis inclosos a la concessió d’acord amb el seu plec de Clàusules. Aquest
acord va ésser notificat a la interessada en data 3 d’agost de 2018.
En data 31 d’agost de 2018 va tenir entrada en el Registre de l’Ajuntament un recurs
de reposició interposat per RUBATEC SA contra l’acord de la Junta de Govern Local
de data 27 de juliol de 2018 en el qual, en síntesi, es considera que procedeix el
pagament de les quantitats reclamades pels motius següent: a) de la lectura dels
fonaments de dret primer i segon de la sentència e 18 d’octubre de 2010 es dedueix
que l’apartat cinquè dels acords municipals impugnats es referia a la declaració de
lesivitat i a l’aprovació i pagament d’un conjunt de factures de total import 680.439,58 €
i no a la declaració d’improcedència d’algunes factures; b) el vici de falta de
pronunciament previ de la Comissió Jurídica Assessora afecta tant a la liquidació del
contracte com a la declaració d’improcedència de les factures que van servir de base
per a la determinació de la liquidació; c) Aplicabilitat del procediment de cobrament
previst per l’article 199 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
En relació amb les al·legacions formulades cal fer les consideracions jurídiques
següents:
a) De la lectura dels fonaments de dret primer i segon de la sentència de data 18
d’octubre de 2010 es dedueix que l’apartat cinquè dels acords municipals impugnats
es referia a la declaració de lesivitat de l’aprovació i pagament d’un conjunt de factures
de total import 680.439,58 € i no a la declaració d’improcedència d’algunes factures
En l’escrit presentat en data 18 de juny de 2018 RUBATEC SA va reclamar el
pagament de 472.448,16 €, corresponent al principal de les factures relacionades en
els punts 5è i 6è de l’acord del Ple de la Corporació de data 30 de setembre de 2004 i
384.882,60 € corresponent als interessos de demora i que es procedeixi a efectuar
consignació pressupostaria d’una quantitat de 857.330,76 € per donar cobertura a les
quantitats degudes a RUBATEC SA, en base al disposat en les sentències dictades en
data 18 d’octubre de 2010 pel Jutjat contenciós administratiu número 13 de Barcelona
(recurs 106/2005) i en data 16 de gener de 2015 per la secció cinquena de la Sala
Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (recurs d’apel·lació
32/2010).
La primera d’aquestes sentències modifica la numeració dels apartats de l’acord del
Ple i en comptes de considerar 7 apartats, els redueix als 5 següents:
“1) Dar por finalizada la concesión administrativa
2) Proceder a la devolución de la garantía constituida en su día
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3) Proceder a la reversión de los bienes y elementos afectaos al Servicio y a la del
personal aportado por el Ayuntamiento y, asimismo, estimar en 0 € el valor residual
4) Aprobar la correspondiente liquidación y pago de 322.258,61 €
5) Declarar la lesividad de la aprobación y pago de un conjunto de factures de total
importe 680.439,58 €, llevada a cabo por el Ayuntamiento”.
La sentència en el fonament de dret sisè resumeix les conseqüències que es deriven
dels fonaments precedents de la manera següent:
1) Inadmet el recurs contenciós administratiu en allò que respecta a l’aparat 5è
(declaració de lesivitat i pagament de factures ja efectuat per l’Ajuntament)
2) Conformitat a dret de l’apartat 3 (reversió)
3) Anul·lació dels apartats 1 i 4 (Finalització de la concessió i liquidació i pagament de
322.258,61 €), amb retroacció d’actuacions amb l’objecte de l’adopció d’un
pronunciament definitiu que vingui precedit del dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora.
Com es pot observar i es manifesta en l’al·legació, la sentència dictada pel Jutjat
contenciós administratiu número 13 de Barcelona en el fonament de dret primer de la
sentència dictada en data 18 d’octubre de 2010 va modificar els apartats de l’acord del
Ple de la Corporació de data 30 de setembre de 2004 i la decisió de la sentència es
refereix al pagament de les factures reclamades en l’apartat 4rt (aprovar la liquidació i
pagament per import de 322.588,61 €), que es anul·lat, junt a l’aparat 1r (donar per
finalitzada la concessió).
No obstant l’anterior, d’acord amb els pronunciaments de la sentència, tot i que és cert
que al pagament de les factures es refereix l’apartat 4 del fonament de dret primer de
la sentència de data 10 d’octubre de 2010, a data d’avui, s’ha de denegar la sol·licitud
presentada en data 18 de juny de 2018 perquè encara no ha recaigut resolució relativa
a la resolució del contracte i liquidació ja que l’Ajuntament està pendent que la
Comissió Jurídica Assessora emeti el dictamen previ a l’acord municipal pel qual
l’Ajuntament acordarà la resolució del contracte i aprovarà la liquidació del contracte,
tot i que aquest informe va ser sol·licitat en dates 19 de novembre de 2015 i 10 de
juliol de 2016.
Finalment, a efectes merament informatius cal posar de manifest que els imports que
reclama RUBATEC SA no podran ser inclosos en la liquidació definitiva del contracte,
d’acord amb els pronunciaments judicials que ja han recaigut en relació amb factures
idèntiques a les reclamades en que s’ha considerat com a improcedents els imports
per tractar-se d’imports satisfets directament per l’Ajuntament o que estaven inclosos
en la concessió d’acord amb l’informe emès pel Tècnic de Medi Ambient (recursos
contenciosos administratius 629/05, 630/05, 636/05, 637/05 i 514/05 entre d’altres).
b) El vici de falta de pronunciament previ de la Comissió Jurídica Assessora afecta tant
a la liquidació del contracte com a la declaració d’improcedència de les factures que
van servir de base per a la determinació de la liquidació
D’acord amb l’exposat en la consideració anterior és cert que la falta de pronunciament
de la Comissió Jurídica Assessora afecta tant a la liquidació del contracte com a la
declaració d’improcedència de les factures que van servir de base per a la
determinació de la liquidació de manera que fins que no s’emeti l’informe de la
Comissió Jurídica Assessora no es podrà dictar resolució definitiva en relació amb la
procedència del pagament de les factures reclamat per RUBATEC SA i, per tant, a
data d’avui no es pot procedir al pagament de les dites factures, més tenint en compte
que les sentències dictades pel Jutjat contenciós administratiu número 13 de
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Barcelona i per la secció cinquena de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya no ha condemnat a l’Ajuntament al pagament
d’aquestes factures sinó que s’ha limitat a declarar que l’Ajuntament ha de “retrotraer
las actuaciones al objeto de que la adopción de un pronunciamiento definitivo sobre el
particular, venga precedida del dictamen de la Comissió Jurídica assessora de la
Generalitat de Catalunya”.
c) Aplicabilitat del procediment de cobrament previst per l’article 199 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre.
D’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, els
expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es
regiran per la normativa anterior. En el present cas, el contracte es va iniciar l’11 de
març de 1998 i les factures quin pagament es reclama van esser emeses els anys
2002, 2003 i 2004 per la qual cosa és d’aplicació la normativa anterior.
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació i Protecció Civil,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Estimar en part el recurs interposat per RUBATEC SA en data 31 d’agost de 2018
contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de juliol de 2018 que va acordar
denegar el pagament de les quantitats reclamades per RUBATEC SA en l’escrit presentat
en data 18 de juny de 2018 ja que hi ha una errada en l’anàlisi dels apartat de l’acord del
Ple de la Corporació de data 30 de setembre de 2004 en relació amb els apartats del
fonament de dret primer de la sentència de datat 18 d’octubre de 2010.
Segon.- Desestimar el recurs en la resta ja que les sentències dictades en data 18
d’octubre de 2010 pel Jutjat contenciós administratiu número 13 i en data 16 de gener de
2015 la secció cinquena de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya no han condemnat a l’Ajuntament al pagament de les factures
reclamades, sinó que s’ha limitat a declarar que s’han de retrotraure les actuacions.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

5.- SOL·LICITUDS D'AJUTS DEL 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 les regidories de l’Ajuntament, amb el vistiplau dels respectius regidors i
regidores, estan interessats a sol·licitar les següents subvencions del Catàleg 2019, de
recurs econòmic, tècnic i material:
Ajut
Regidoria

Sol.

Actuació

Pressupost

sol∙licitat
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JOVENTUT

EDUCACIÓ

1 Establint vincles i fomentant la participació juvenil 2019:
establint vincles per a l’empoderament juvenil
2 Tallers d’emancipació 12‐18
3 Pla per a la millora de l'ocupació juvenil
4 Actuació ecosistèmica de prevenció i intervenció per a la
millora de l'èxit escolar

ESPORTS

5 Esdeveniments o programes esportius
6 Cicle de passejades de marxa nòrdica per a gent gran

61.823,69

20.000,00

Recurs material
32.454,00

0,00
20.000,00

30.167,00

20.000,00

135.000,00

10.000,00

2.300,00

1.000,00

PROMOCIÓ
ECO. I
CONSUM

7 II Fira Tenes (100 carpes)

Recurs material

0,00

NOVES
TECNOLOGIES

8 Administració electrònica

9.891,28

7.000,00

INFRAESTRUCT
.I
EQUIPAMENTS

9 Estudi de viabilitat dels diferents models de gestió del
serveis d'abastament d'aigua de Lliçà d'Amunt

Recurs tècnic

0,00

Recurs tècnic

0,00

Recurs material

0,00

6.000,00

3.000,00

Recurs tècnic

0,00

4.100,00

2.460,00

23.000,00

9.200,00

16 Control de piscines d’ús públic

Recurs material

0,00

17 Control de tinença d’animals de companyia i creació i
gestió de colònies de gats

Recurs material

0,00

COMUNICACIÓ

10 Gestió relacional per a la confecció del Registre
d’Activitats del tractament (RAT)

MEDI
AMBIENT

11 Petició de bicicletes elèctriques (2)
12 Gestió de l’arbrat en la finca municipal de la urbanització
Pinedes del Vallès
13 Avaluació de la qualitat de l'aigua de la font de can Rovira

SALUT
PÚBLICA

14 Vigilància d'establiments alimentaris
15 Control de plagues, prevenció de legionel∙losi i mosquit
tigre

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.
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6.APROVACIÓ
PERILLOSOS

LLICÈNCIES

TINENÇA

GOSSOS

POTENCIALMENT

Els interessats relacionats a continuació han sol·licitat la llicència administrativa per a
la tinença d’animals potencialment perillosos.
1
2

Nom i Cognoms

Adreça

Gos

A. C. GONZÁLEZ

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

American Staffordshire Bull terrier
American Staffordshire Bull terrier

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

American Staffordshire Bull terrier

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Dog de Burdeus

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

X American Staffordshire

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Rottweiler

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Bull terrier Mini

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

X Pit Bull

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

American Staffordshire Bull terrier

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

American Bully

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Bull terrier

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Dog de Burdeus

R. C. C.
3

E.V. J.
4

C. C. R.
5

M. R.C.
6

D. O.A.
7

M. N. B. V.
8

S. M. C.
9

G. R. S.
10

V. W. M.
11

C. J.D.
12

Ó. L. S.

Atesa la documentació presentada per cada interessat i la inspecció de l’habitatge,
s’ha realitzat informe favorable per a tots els sol·licitants.
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar atorgar la Llicència de tinença d’animal potencialment perillós als següents
titulars, amb el número d’expedient i llicència corresponents:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nom i Cognoms
A.C. G.
R.C.C.
E.V. J.
C.C.R.
M. R. C.
D.O.A.
M. N. B. V.
S. M. C.
G.R.S.
V. W.M.
C. J.D.
Ó. L. S.

Nº Expedient
288
298
305
373
377
335
329
63R
369
295 M
222
260

Nº Llicència
01/2019
02/2019
03/2019
04/2019R
05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
10/2019
11/2019
12/2019
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Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

7.- APROVACIÓ DE L’ADQUISICIÓ D’UN ESCAMPADOR
PREVENCIÓ DE GLAÇADES I NEVADES A LA VIA PÚBLICA

DE

SAL

PER

Lliçà d’Amunt té un risc de nevades possible però poc probable. No és estrany que hi
nevi puntualment amb caràcter anual. Per altra banda, a l’hivern les temperatures
baixen per sota zero de manera ordinària, fet que provoca l’aparició de gel a la calçada
i provoca risc d’accident de vehicles.
Pels dos motius esmentats, s’havia disposat en el passat d’un escampador de sal, d’ús
de Protecció civil de Lliçà d’Amunt, vinculat al vehicle Unimog. Aquest escampador de
sal va acabar la seva vida útil fa un parell d’anys.
La substitució de l’escampador va anar vinculat a la compra d’una escombradora
d’aspiració polivalent, que podia incorporar un accessori d’escampar sal.
Malauradament fa dos mesos l’escombradora, que ja portava muntat la preinstal·lació
per l’accessori d’escampar sal, va patir un incendi amb resultat de sinistre total.
1. Ofertes d’equips d’escampar sal
S’han demanat quatre ofertes d’equips per escampar sal:
1.1.
Martín Mena
Ofereixen equips tipus remolc, de tres capacitats diferents. L’avantatge és que és un
equip molt pràctic per poder enganxar a qualsevol vehicle, però té una capacitat
limitada i el sistema d’escampar no sembla molt robust.
1.2.
Vallesana
És un equip tipus remolc molt bàsic, de poca capacitat i el compartiment de la sal és
metàl·lic, de manera que el risc de corrosió és alt.
1.3.
Transtel
És una empresa de lloguer i rentin que ofereix dos equips: un tipus motxilla petit i un
altre tipus motxilla gran per col·locar a camió de caixa oberta o pick-up.
El tipus motxilla petit és de molt poca capacitat. El gran és un equip de mitjana
capacitat de tipus professional, amb un sistema d’escampat de sal més robust i amb
major autonomia per càrrega.
1.4.

Casli, SA

Empresa especialitzada en maquinària i en particular en vialitat hivernal. Ofereixen tres
equips, dos muntats sobre remolc i un sobre pick up.
Resum de les ofertes
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PROVEÏDOR
MARTÍN MENA
VALLESANA
TRANSTEL, SA
CASLI, SA

Marca i model
Cruiser 800
Cruiser 1000
Buters TGS01B
SDOG 750
Meyer BL400
Meyer Blaster 750RS
Meyer Elite 4

Tipus
Remolc
Remolc
Remolc
Sobre bola remolc
Sobre vehicle
Sobre bola remolc
Sobre bola remolc
Sobre vehicle

Material tolva
Metàl∙lic‐plàstic
Metàl∙lic‐plàstic
Metàl∙lic
Plàstic
Plàstic
plàstic
plàstic
inox i plàstic

Capacitat litres
200
430
500
227
570
141
304
760

RENTING 48 mesos
Sistema escampat PREU IVA inclòs Cost mensual COST FINAL
Opcional
Mecànic
6.841,58
Mecànic
8.015,00
Mecànic
3.853,85
Mecànic
169,4
8331,2
Mecànic‐elèctric
242
11916
Mecànic‐elèctric
2097,11
2097,11 Vibrador 199 €
Mecànic‐elèctric
3582,27
Mecànic‐elèctric
7741,52

Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’adquisició d’un equip escampador de sal a l’empresa Casli, SA,
concretament la marca Meyer model Elite 4, per valor de 7.741,52 €.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats

8.- APROVACIÓ DEL PAGAMENT D’UNA PRIMERA BESTRETA DE 2019 PER AL
COS DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL
El pressupost 2019 disposa d’una partida d’ajut a l’Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de Lliçà d’Amunt per un import de 38.000 euros (partida 12-1350-48001).
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt fa una labor anual de
prevenció en matèria de riscos.
Les despeses del funcionament de l’Associació es paguen mitjançant una subvenció que
l’Ajuntament paga a l’entitat, en virtut d’un conveni signat entre ambdues parts.
El pagament es produeix de manera fraccionada en forma de bestretes, en funció de
l’acreditació de la despesa realitzada.
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar el pagament d’una primera bestreta de la partida pressupostària 2019, per
un import de 15.000 €, a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt, a
imputar a la partida 12-1350-48001.

9.- AFERS DE SERVEIS SOCIALS
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. 25 – JF, un ajut de 69€ per a activitat patinatge segon trimestre.
P. 26 – JNS; un ajut de 105€ per a transport públic.
P. 27 – ARR; un ajut de 90,75 € en concepte de transport públic i un ajut de 153,3 €
per a bombones de butà.
P. 28 – KSM; un ajut de 132,4€ en concepte de transport públic.
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Disponibilitat
15 dies
Immediata
10‐15 dies
Immediata

-

-

P. 29 – IDI; un ajut de 41,25€ per a transport públic i un ajut de 153,3 € per la
compra de bombones de butà.
P. 30 – IZ, un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres mesos i un
ajut de 102 € per a transport públic
P. 31 – ESM; un ajut de 420€ per a alimentació a repartir en tres mensualitats i un
ajut de 27,46€ per a transport públic.
P. 33 – MG; un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
P. 34 - MCA; un ajut de 420 € per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
P. 35 – CB; un ajut de 153,3 € per la compra de bombones de butà.
P. 36 – DCO; un ajut de 240€ per a alimentació a repartir en tres mensualitats i un
ajut de 306,6 € per la compra de bombones de butà.
P. 37 – ÁJG; un ajut de 180€ per a alimentació, a repartir en tres mensualitats.
P. 38 – EMM; un ajut de 150€ per a alimentació, en tres lliuraments mensuals.
P. 39 – SOF; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene; a repartir en tres
mensualitats.
P. 41 – ARA; un ajut de 107€ per a una estufa de butà en préstec durant la
temporada d’hivern.
P. 43 – DCO; un ajut de 900€ per al pagament del 50% de deute de lloguer, amb la
condició de retornar-ho en quotes mensuals de 100€ quan comenci a cobrar el
PNC.
P. 46 – MBB; prestació del servei de teleassistència.
P. 47 – MTMDBH, un ajut de 90€ per a alimentació, a repartir en tres mensualitats.
P. 48 – SMV; un ajut de 90€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
mensualitats.
P. 49 – MRMG; un ajut de 153,3€ per a la compra de bombones de butà.
P. 50 – JSB; un ajut de 153,3€ per la compra de bombones de butà.

10.- AFERS SOBREVINGUTS
10.1.- NOMENAMENT DE COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT OBRES DE
LA RESTAURACIÓ DE LA RUTA SALUDABLE DEL PLA
Per tal de realitzar les funcions de Coordinació en matèria de Seguretat i Salut durant
l’execució de les obres corresponent al projecte "Restauració de la Ruta Saludable del
Pla", s’ha sol·licitat pressupost a Josep Lluis Sala Sanguino de l’empresa B’GEO.
Les tasques a realitzar seran les següents:
-

Revisió del Pla de Seguretat i Salut redactat pel contractista adjudicatari de les
obres.
Emissió d’informe del Pla presentat i diligències a l’Ajuntament per a la seva
aprovació.
Realització de les tasques que preveu l’article 9 del RD 1627/97 de 24 d’octubre, en
el que s’estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les
obres de construcció.

L’import ofertat ascendeix a 786.50 € (IVA inclòs)
Vista la proposta de la Regidora d’Obres, Habitatge i Infraestructures i Equipaments
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Primer.- Aprovar el nomenament del senyor Josep Lluis Sala Sanguino, de l’empresa
B’GEO, Coordinador en matèria de Seguretat i Salut per a les obres del projecte
"Restauració de la Ruta Saludable del Pla", per l’import de 786,50 € (Iva inclòs).

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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