ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 8
DE FEBRER 2016

Lliçà d’Amunt, 8 de febrer de 2016.
A les 18,08 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, Lourdes Maria Estéfano
Orozco i Manel Busquets i Mateu. S’han excusar el regidor Albert Iglesias Boza i la
regidora Maria del Mar Pedrerol Villarroya. 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 anterior, efectuada per la Junta de Govern Local el
dia 1 de febrer de 2016..

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

-

-

-

IES Lliçà d’Amunt; Conveni per a l’ús de la sala del gimnàs de l’Institut; d’import
15.592,50 €; amb càrrec a les partides 07/3410/22609 i 01/3380/22609.
Logista SA; targetes bus; d’import 4.025,17€; amb càrrec a la partida
11/4411/22002.
ABM-REXEL SLU; material electricitat; d’import 3.181,30€; amb càrrec a la
partida 15/1650/63300.
Llonch Clima SL; manteniment climatització; d’import 8.917,61€; amb càrrec a
la partida 15/9200/21300.
Pau Ferrer Rios; recollida d’animals, novembre 2015; d’import 4.020€; amb
càrrec a la partida 13/1722/22699.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada matèria
orgànica a la planta, desembre 2015; d’import 5.289,94€; amb càrrec a la
partida 18/1622/22700.
Comercial Gasuir SL.; subministrament gas/A; d’import 6.635,41€; amb càrrec
a la partida 18/1621/22103.
Metal·lúrgica Vallina SL; tanques de ferro pintades, 32’60 metres lineals;
d’import 4.323,68€; amb càrrec a la partida 11/4400/22699.
Metal·lúrgica Vallina SL; tanques de ferro pintades, 23,40 metres lineals;
d’import 3.103,49€; amb càrrec a la partida 11/4400/22699.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades
RMO directe Mataró, desembre 2015; d’import 13.254,73€; amb càrrec a la
partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades
RMO desembre 2015; d’import 11.408,06€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
AD Marina Automoció SL; manteniment de vehicles; d’import 3.782,57€; amb
càrrec a la partida 25/1532/21400.
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-

-

-

-

Bartoneu Martínez García, advocat, honoraris defensa Ignasi Simon en les
Diligències Prèvies 2558/2015; d’import 4.346€; amb càrrec a la partida
16/9200/22604.
Mònica Moreno Rux, advocada, honoraris defensa Jordi Juárez en les
Diligències Prèvies 2558/2015; d’import 4.346€; amb càrrec a la partida
16/9200/22604.
Mimajocs SL; realització ludoteca mòbil d’acompanyament patge Xumet, dies
2,3 i 4 de gener 2016; d’import 3.630€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
Produccions Artístiques Victori SL; contractació Mapping 3D el 5/1/16; d’import
4.779,50€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
Josefa Sanz Álvarez; lloguer de les 3 carrosses de Reis; d’import 10.890€; amb
càrrec a la partida 01/3380/22609.
Indústries Llerona Tres SL; fustes diferents mides; d’import 5.461,64€; amb
càrrec a la partida 17/9200/62202.
Endesa Energia SA Unipersonal; factures agrupades enllumenat; d’import
23.946,96€; amb càrrec a les partides 10/9240/22100, 15/1650/22100 i
16/9200/22100.
Endesa Energia SA Unipersonal; enllumenat; d’import 4.042,97€; amb càrrec a
les partides 07/3420/22100, 15/1650/22100 i 16/9200/22100.

3 – ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER
MOSSÈN CINTO VERDAGUER
La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 18 de gener de 2015, va acordar
adjudicar, de manera provisional, el contracte per a l’execució de les obres d’Urbanització
del carrer Mossèn Cinto Verdaguer, a l’empresa Ingeniería Constructora Manresana SL, i
se li va requerir la constitució de la garantia definitiva i la presentació de la resta de
documentació, d’acord amb l’article 151 del TRLCSP.
Vist que l’empresa ha presentat la documentació requerida.
La Junta de Govern, ACORDA:
Primer.- Adjudicar definitivament el contracte per a l’execució de les obres d’Urbanització
del carrer Mossèn Cinto Verdaguer de Lliçà d’Amunt, a la empresa Ingeniería Constructora
Manresana S.L., per l’import de 70.400€ (Iva. exclòs).
Segon.- La formalització del contracte, conforme a l’article 156.3 TRLCSP, haurà
d’efectuar-se no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en que es rebi la
notificació de l’adjudicació als licitadores i candidats en la forma prevista a l’article 151.4.

4 – APROVACIÓ DEL CONVENI PER LA CESSIÓ TEMPORAL D’UNA PORCIÓ DE
PARCEL·LA PER A ÚS D’APARCAMENT
El conjunt de les comunitats de propietaris dels núm. 16, 18 i 20 del carrer Aliança,
considerat com a finca única i amb referència cadastral 6069102DG3066N, disposa
d’una porció de terreny de 221,09 metres quadrats, sense edificar ni pavimentar.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt està interessat en l’ús d’aquesta porció de terreny com
a aparcament públic.
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Les esmentades comunitats de propietaris estan disposades a atorgar una cessió d’ús
d’aquesta porció de terreny, en la forma i condicions que s’estableixen en el Conveni
establerts entre ambdues parts
En data de 16 de juny de 2015 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, contractes administratius especials, i els contractes
privats quan el seu import no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni,
en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de
totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
Vista la proposta de l’Alcaldia,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la cessió a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt de l’ús d’una porció de
parcel·la de 221,09 metres quadrats, propietat del conjunt de les comunitats de
propietaris dels núm. 16, 18 i 20 del carrer Aliança, per al seu ús com a aparcament
públic, d’acord amb el Conveni de cessió temporal establert entre ambdues parts..
Segon.- L’ajuntament destinarà l’espai cedit exclusivament com a aparcament públic,
obligant-se a realitzar al seu càrrec totes aquelles obres d’adequació pel seu ús
(asfaltat, etc.).
Tercer.- El termini de la present cessió serà de dos anys, a comptar des de la seva
signatura, renovables automàticament per períodes d’igual duració, si no hi ha un preavís
de rescissió per qualsevol de les parts amb sis mesos mínims d’antelació.
Quart.- Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris
per dur a terme l’operació.

5 – PRÒRROGA DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE L’EDIFICI DE LA
POLICIA LOCAL I ALTRES SERVEIS MUNICIPALS
En data d’1 d’agost de 2001, les parts van atorgar el contracte d’arrendament per a ús
diferent del d’habitatge, núm. CB 220567, en relació al local situat al carrer Rafel de
Casanova núm. 4 de Lliçà d’Amunt, destinant la planta baixa a la policia local, i la planta pis
a altres serveis municipals, establint-se a la clàusula 1a del contracte un termini de vigència
de vuit anys a comptar des de l’1 d’agost de 2001.
En data de 26 de gener de 2012, les parts van acordar que l’import de la renda a partir de
l’1 de febrer de 2012 seria de 1.200 euros al mes, sense produir-se revisió de l’IPC durant
els dos primers anys a comptar des de l’esmentada data. Passat aquest termini, la revisió
de la renda es duria a terme d’acord amb les condicions pactades en el contracte,
continuant vigents la resta de condicions del contracte, el qual expira el 31 de juliol de 2016.
Ambdues parts estan interessats en modificar les condicions del contracte, motiu pel qual,
de mutu acord, estableixen els següents.
Atès que en data de 16 de juny de 2015 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, contractes administratius especials, i els contractes
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privats quan el seu import no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en
qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les
seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
Vista la proposta de l’Alcaldia,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar una pròrroga del contracte d’arrendament de l’edifici del carrer Rafael de
Casanova número 4 de Lliçà d’Amunt, establert entre el senyor J. F.V. R. i l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt, pel període de tres anys més, de forma que aquest expira el 31 de juliol de
2019. Arribada aquesta data, el contracte es considerarà prorrogat tàcitament, d’any en
any, si no hi ha un preavís de rescissió per qualsevol de les parts amb sis mesos mínims
d’antelació.
Segon.- L’import de la renda continuarà sent de 1.200 euros al mes. Aquesta renda
s’acomodarà cada any a la variació de L’IPC interanual del conjunt nacional de l’any
anterior, d’acord amb la clàusula 20a del contracte. Així, la primera actualització es farà l’1
d’agost de 2016, convenint-se que el mes de referència per a aquesta i les revisions
successives seria el mes de maig. A les rendes mensuals s’aplicaran mensualment l’IRPF i
IVA vigents a cada moment.
Tercer.- La resta de condicions del contracte d’arrendament continuen vigents en virtut de
la present modificació, inclòs el dret de l’arrendador de la clàusula 21a del contracte,
mitjançant la qual es reserva el dret d’extreure aigua potable del pou existent a la finca.
Quart.- Notificar aquest acord a tots els interessats

6 – DECLARACIÓ DE CADUCITAT DEL DRET FUNERARI DE DIFERENTS NÍNXOLS
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
El dret funerari, del qual deriva la titularitat de les sepultures, es configura com un ús o
aprofitament privatiu sobre sepultures. En aquest sentit, la titularitat correspon a
l'Ajuntament, que les cedeix en concessió d'ús als particulars.
Aquest dret té, entre altres característiques, la temporalitat: un termini regulat a través
del Reglament del Servei del Cementiri Municipal, que s'ha redactat en coherència
amb el que disposa la normativa d'aplicació. Actualment el període de concessió està
establert en 50 anys. Cada titular de dret funerari adquireix el dret d'ús privatiu durant
el termini fixat en el moment de l'adquisició.
Així mateix, el dret funerari està subjecte a caducitat, en el supòsits que regula la
reglamentació vigent, que també ha establert un procediment de declaració d'aquesta
caducitat, tot respectant plenament els drets dels titulars de la concessió
D’acord amb l’article 24 del Reglament de Cementiri Municipal de Lliçà d’Amunt, es pot
declarar la caducitat del dret funerari amb reversió del nínxol a favor de l’Ajuntament,
en els següents supòsits:
a) Pel transcurs del termini de concessió o pròrroga sense que el seu titular hagi
sol·licitat la seva pròrroga.
b) Per renuncia expressa del seu titular.
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c) Pel transcurs de dos anys des de la mort del seu titular sense que els seus hereus
hagin sol·licitat la transmissió de la concessió al seu favor.
d) Per la manca de pagament dels drets o taxes corresponents.
Atès tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer: Iniciar expedient administratiu per declarar la caducitat dels drets funeraris
següents:
Per haver transcorregut el termini de concessió i el seu titular no ha sol·licitat la
pròrroga
Nínxol núm. 52 del grup Santa Quitèria, títol a nom de J. A.C.
Per la manca de pagament dels drets o taxes corresponents.
Nínxol núm. 5 del grup Sant Valerià, títol a nom de A. R. V.
Nínxol núm. 22 del grup Sant Valerià, títol a nom de I. B. M.
Nínxol núm. 62 del grup Santa Justa, títol a nom de M. C. M.P.
Nínxol núm. 64 del grup Santa Justa, títol a nom de J. B.G.
Nínxol núm. 12 del grup Santa Rufina, títol a nom de L.G. R.
Segon: Publicar aquest acord en el BOP pel període de 30 dies, a un diari dels de
major difusió, al tauler d’anuncis de la Corporació, i notificació personal al titular o als
seus hereus si es coneix el seu domicili, per tal que els titulars o hereus puguin al·legar
els seus drets.
Tercer: Transcorregut aquest termini sense que s´hagi exercit cap dret, aquest nínxol
revertirà a favor de l´Ajuntament de Lliçà d’Amunt i les restes òssies seran traslladades
a la fossa comuna.
Quart: Acordar la baixa dels rebuts pendents de cobrament fins a la data i traslladar
aquest acord al servei de recaptació municipal.

7 – ADHESIÓ AL PROTOCOL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL SERVEI
DE PRÉSTEC DE MATERIAL ESPORTIU I RECREATIU D’ESPORTS
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt estava adherit al Protocol de Préstec de Material
Esportiu i Recreatiu de la Diputació de Barcelona aprovat en data 21 de febrer de 2008
i prorrogat per acord del 27 d’octubre de 2011 fins el 31 de desembre de 2015.
Atès que aquest Ajuntament encara té interès en continuar gaudint del servei de
préstec de material esportiu de la Diputació de Barcelona.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’adhesió al Protocol general de col·laboració amb els ens locals de la
província de Barcelona, per establir les línies generals i les obligacions que regularan
el servei de préstec de material esportiu i recreatiu d’Esports de la Diputació de
Barcelona, publicat al BOP de 30 de març de 2015.
Segon.- Notificar aquest acord a la Gerència de Serveis d’Esports als efectes de que
l’adhesió sigui efectiva.
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8 – ADJUDICACIÓ DE LA REALITZACIÓ D’UN CURS DE MONITORATGE DE
LLEURE PER SETMANA SANTA
La Regidoria de Joventut ha programat un Curs intensiu de monitors/es del lleure durant la
Setmana Santa.
.
El curs de monitors/es va dirigit a majors de 18 anys, amb prioritat per a joves d’entre 18 i
30 anys. Se sol·licitarà ajut econòmic al Consell Comarcal del Vallès Oriental, que
subvenciona un percentatge de l’import del curs per a cada jove inscrit d’entre 18 i 30 anys.
El preu del curs quedarà fixat en 180€.
Per a impartir el curs s’ha demanat pressupost a diferents empreses especialitzades i les
ofertes presentades han estat les següents:
a) Escola Educa per 4.300€
b) Escola Forca per 4.399,39€
c) Quiràlia per 5.756€
Vista la proposta del regidor de joventut,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer: Aprovar la proposta presentada per l’Escola Educa per la realització d’un Curs de
monitoratge de lleure per Setmana Santa, perquè s’adapta a una oferta pedagògica de
qualitat i a un pressupost ajustat. L’import de 4.300€ serà carregat a la partida de Joventut
amb número 02 3300 22609.
Segon: Aprovar l’import de la inscripció del curs, que serà de 180€.

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:
-

A.S.M.; un ajut de 240€ per a aliments, en vals quinzenals de 40€
C.R.R.; un ajut de 240€ per a aliments, en vals quinzenals de 40€
J.G.T.; un ajut de 100€ per comprar un escalfador elèctric
R.S.B.; un ajut de 65,55€ per comprar cinc bombones de butà, dins el projecte
de Treva Hivernal.
R.R.M.; un ajut de 48,68€ per pagar el 70% d’una factura de l’aigua
V.F.V.; un ajut de 300,84€ per a llibres escolars INS Lliçà
P.A.O.; inclusió al servei de menjar a domicili per a gent gran
D.S.J.; un ajut de 120€ per alimentació, a raó de 15€ quinzenals, i un ajut de
60€ per a productes d’higiene, a raó de 20€ mensuals.
M.L.V.; ampliació d’una hora del Servei d’atenció domiciliària
E.V.R.; una jut de 84,75€ en títols de transport a APINDEP pels mesos de
febrer a juny.
J.B.J.; un ajut de 300€ en concepte d’alimentació, en lliuraments quinzenals de
50€.
D.P.N.; un ajut de 60€ per a productes d’higiene personal
E.V.R.; un ajut de 140,35€ per a transport a visita mèdica i a un grau mitjà a
l’Institut Gallecs
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-

S.T.R.; un ajut de 90€ per a alimentació en lliuraments quinzenals de 15€
G.T.G.; un ajut de 199,10€ per a transport, consistent en una T-jove de 3
zones.
J.S.D.; un ajut d’assistència de treballadora familiar
G.P.B.; un ajut de prestació servei de teleassistència pel sistema de
copagament, de 8,43€.
E.M.M.; un ajut de 3,12€ per a medicació

10 – 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 18,40 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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