ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 4
D’ABRIL DE 2016

Lliçà d’Amunt, 21 de març de 2016.
A les 18,37 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, Mercedes
Mateo Fiérrez i Manel Busquets Mateu. 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 21 de març de 2016.

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

-

Alumbrados Viarios SA; instal·lació de radars i canvi regulador de trànsit al
semàfor del carrer Anselm Clavé amb carrer Indústria; d’import 5.986,40€; amb
càrrec a la partida 11/4400/22699.
Alumbrados Viarios SA; instal·lació d’un pas de vianants nou davant de l’Institut
Lliçà; d’import 4.559,57€; amb càrrec a la partida 11/4400/22699.
Codina Prats Valls Arquitectes Associats SLP; honoraris d’arquitecte pel
Projecte bàsic i executiu pel Casal de gent gran a Palaudàries; d’import 9.680
€; amb càrrec a la partida 17/3370/530.

2.2.- Devolució de factures
2.2.1.- L’empresa Telefònica Móviles España S.A. Sociedad Unipersonal, ha presentat
la factura número 28-A6A1-000279, d’import 295,15 euros (registre comptabilitat
2016/560); corresponent a Factura Lot 2 (mòbils) octubre 2015.
Una vegada revisada la factura, l’Enginyer tècnic municipal ha emès el següent
informe:
“La factura referenciada contempla les quotes fixes corresponents a octubre 2015 i
el consum de serveis del període 18-09-15 a 17-10-15.
Entre les quotes fixes facturades consta “Quota Bo Veu Intern Corporatiu”, aquest
servei no s’han contractat mai i no consten com a tarifa a activar en el full de
migració del lot 2 enviada en el seu dia a Telefònica. Aquest concepte no hi hauria
de ser.
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Els conceptes equivalents a “Tarifa Internet Smartphone Corp12” (tarifa plana de
dades 500MB) “Tarifa Internet Smartphone Corp15” (tarifa plana de dades 1GB), no
reflexen les unitats contractades. L’import d’aquests conceptes és incorrecte.
Per tant, l’import base de les quotes fixes, que és objectiu i estable segons el que
es va determinar a la migració i a modificacions controlades posteriors, no és
correcte.
Per tot l’anterior es considera oportú retornar aquesta factura.”
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- No aprovar la factura número, 28-A6A1-000279, d’import 295,15 euros
(registre comptabilitat 2016/560); corresponent a Factura Lot 2 (mòbils) octubre 2015),
presentada per l’empresa Telefónica Móviles España S.A., pels motius indicats a
l’informe de l’Enginyer tècnic municipal reproduït en la part expositiva.
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Telefònica Móviles España S.A.

2.2.2.- L’empresa Telefònica Móviles España S.A. Sociedad Unipersonal, ha presentat
la factura número 60-A6RR-007071, d’import 1.099,68 euros (registre comptabilitat
2016/118); corresponent a Serveis Telefonia gener 2016..
Una vegada revisada la factura, l’Enginyer tècnic municipal ha emès el següent
informe:
“En el detall dels conceptes facturats en les factures de referència, obtingudes al
portal FrontalWeb, es pot comprovar que s’inclouen i es facturen conceptes pels
quals no s’ha demanat mai l’alta.
Aquesta factura, doncs, inclou imports que no correspon facturar.
Per tot l’anterior es considera oportú retornar aquesta factura.”
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- No aprovar la factura número 60-A6RR-007071, d’import 1.099,68 euros
(registre comptabilitat 2016/118); corresponent a Serveis Telefonia gener 2016, ,
presentada per l’empresa Telefónica Móviles España S.A., pels motius indicats a
l’informe de l’Enginyer tècnic municipal reproduït en la part expositiva.
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Telefònica Móviles España S.A.

2.2.3.- L’empresa Telefònica de España S.A.U., ha presentat la factura (electrònica)
número 60-A698-010971, d’import 575,06 euros (registre comptabilitat 2016/58);
corresponent a Acuerdo voz gener 2016.
Una vegada revisades les factures, l’Enginyer tècnic municipal ha emès el següent
informe:
“En les línies RDSI 938415225 i 938607080 i les seves auxiliars estava contractat,
fins el moment de la migració de les línies de Telefònica a Vodafone, una tarifa
plana de trucades a fixe nacional i 240 minuts a mòbil.
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En el detall de trucades obtingut per FACTEL consta el càrrec incorrecte de
trucades a números mòbils des d’aquestes línies.
Aquesta factura, doncs, inclou imports que no correspon facturar.
Per tot l’anterior es considera oportú retornar aquesta factura.”
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- No aprovar la factura número 60-A698-010971, d’import 575,06 euros
(registre comptabilitat 2016/58); corresponent a Acuerdo voz gener 2016, presentada
per l’empresa Telefònica de España S.A., pels motius indicats a l’informe de l’Enginyer
tècnic municipal reproduït en la part expositiva.
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Telefònica de España S.A.

2.2.4.- L’empresa Telefònica Móviles España S.A.U, ha presentat la factura número
60-B6RR-006334, d’import 1.099,68 euros (registre comptabilitat 2016/411);
corresponent a Serveis Telefonia febrer 2016..
Una vegada revisada la factura, l’Enginyer tècnic municipal ha emès el següent
informe:
“En el detall dels conceptes facturats en les factures de referència, obtingut al portal
FrontalWeb, es pot comprovar que s’inclouen i es facturen conceptes pels quals no
s’ha demanat mai l’alta.
Aquesta factura, doncs, inclou imports que no correspon facturar.
Per tot l’anterior es considera oportú retornar aquesta factura.”
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- No aprovar la factura número 60-B6RR-006334, d’import 1.099,68 euros
(registre comptabilitat 2016/411); corresponent a Serveis Telefonia febrer 2016,
presentada per l’empresa Telefónica de España S.A.U, pels motius indicats a l’informe
de l’Enginyer tècnic municipal reproduït en la part expositiva.
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Telefònica de España S.AU.

2.2.5.- L’empresa Telefònica de España S.A.U., ha presentat la factura (electrònica)
número 60-B698-010926, d’import 510,75 euros (registre comptabilitat 2016/327);
corresponent a Acuerdo voz febrer 2016.
Una vegada revisades les factures, l’Enginyer tècnic municipal ha emès el següent
informe:
“En les línies RDSI 938415225 i 938607080 i les seves auxiliars estava contractat,
fins el moment de la migració de les línies de Telefònica a Vodafone, una tarifa
plana de trucades a fixe nacional i 240 minuts a mòbil.
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En el detall de trucades obtingut per FACTEL consta el càrrec incorrecte de
trucades a números mòbils des d’aquestes línies.
Aquesta factura, doncs, inclou imports que no correspon facturar.
Per tot l’anterior es considera oportú retornar aquesta factura.”
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- No aprovar la factura número 60-B698-010926, d’import 510,75 euros
(registre comptabilitat 2016/327); corresponent a Acuerdo voz febrer 2016, presentada
per l’empresa Telefònica de España S.A., pels motius indicats a l’informe de l’Enginyer
tècnic municipal reproduït en la part expositiva.
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Telefònica de España S.A.

2.2.6.- L’empresa Telefònica Móviles España S.A. Sociedad Unipersonal, ha presentat
la factura número 28-C6U1-025825, d’import 849,31 euros (registre comptabilitat
2016/482); corresponent a Factura Lot 2 (mòbils) febrer 2016.
Una vegada revisada la factura, l’Enginyer tècnic municipal ha emès el següent
informe:
“La factura referenciada contempla les quotes fixes corresponents a febrer 2016 i el
consum de serveis del període 18-01-16 a 17-02-15.
Entre les quotes fixes facturades consta “Quota Bo Veu Intern Corporatiu”, aquest
servei no s’han contractat mai i no consten com a tarifa a activar en el full de
migració del lot 2 enviada en el seu dia a Telefònica. Aquest concepte no hi hauria
de ser.
El concepte “Tarifa Internet Smartphone Corp15” que correspon al concepte tarifa
plana de dades 1GL, hauria de respondre a 21 unitats contractades, però se’n
factures 26.
L’import dels conceptes equivalents a “Tarifa Internet Smartphone Corp19” (tarifa
plana de dades 2GB) és incorrecte.
El sumatori de l’apartat “altres conceptes” és incorrecte, apareix 1.907,0877 € quan
hauria de ser 1.870,742. Per tant s’imputen 36,3457 € incorrectament.
Per tant, l’import base de les quotes fixes, que és objectiu i estable segons el que
es va determinar a la migració i a modificacions controlades posteriors, no és
correcte.
Per tot l’anterior es considera oportú retornar aquesta factura.”
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- No aprovar la factura número, 28-C6U1-025825, d’import 849,31 euros
(registre comptabilitat 2016/482); corresponent a Factura Lot 2 (mòbils) febrer 2016,
presentada per l’empresa Telefónica Móviles España S.A., pels motius indicats a
l’informe de l’Enginyer tècnic municipal reproduït en la part expositiva.
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Segon.- Retornar la factura a l’empresa Telefònica Móviles España S.A.

3 – DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEFINITIVA DE LES OBRES DE MODIFICACIÓ
DEL COL·LECTOR EN ALTA DEL MOLÍ D’EN FONOLLEDA
L’empresa Drenatges Urbans del Besòs SL ha sol·licitat la devolució de la fiança
definitiva dipositada per respondre de l’execució de les obres de Modificació del
col·lector en alta del Molí d’en Fonolleda.
En base a aquesta sol·licitud, l’enginyer tècnic d’O.C. ha emès un informe favorable a
la devolució, atès que una vegada exhaurit el període de garantia i no s’ha observat
cap incidència ni deficiència en les obres.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA.
Primer.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva, d’import 1.414,13€, dipositada
per l’empresa Drenatges Urbans del Besòs S.L., per respondre de l’execució de les
obres de Modificació del col·lector en alta del Molí d’en Fonolleda.
Segon.- Notifica aquest acord a l’empresa Drenatges Urbans del Besòs.

4 – ADJUDICACIÓ DE L’ARRENDAMENT D’UN TERRENY MUNICIPAL PER A LA
INSTAL·LACIÓ D’UN CASETA DE VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS
Examinat l’expedient incoat per a la utilització temporal d’un terreny municipal per a la
instal·lació d’una caseta de venda de productes pirotècnics.
Atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2016, de concedir
aquesta autorització mitjançant subhasta pública.
Atès que durant el termini establert per a la presentació de proposicions, se n’ha
presentat una, la de Pirotècnia Recreativa Miguel A. Rodriguez.
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació i Protecció Civil
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Atorgar a Pirotècnia Recreativa Miguel A. Rodriguez el dret d’ús, pel període
que es dirà, del terreny municipal situat a l’encreuament de l’Av. Països Catalans amb
la carretera de Lliçà d’Amunt a Granollers, a la zona d’aparcament de la piscina
municipal, per a la instal·lació d’una caseta de venda de productes pirotècnics, pel
preu proposat de 1.110 euros.
Segon.- El període d’utilització serà del 16 al 23 de juny de 2016.
Tercer.- Aniran a càrrec de l’arrendatari l’abonament del subministrament d’aigua i llum
que consumeixin, la instal·lació i posterior desmuntatge de la caseta, així com
l’obtenció de la preceptiva autorització.
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5 – PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SEGURETAT DELS EDIFICIS
MUNICIPALS
Els contractes del Servei de seguretat dels edificis municipals amb l’empresa Sabico
Seguridad, S.A. finalitzen al mes de març.
A tots els contractes s’indica a la seva clàusula addicional quarta, que els contractes
es podran prorrogar per un any natural, per acord exprés de la Junta de Govern Local.
L’empresa Sabico Seguridad, S.A. ha donat un bon servei des del començament del
contracte.
Vista la proposta de la Regidora d’obres, infraestructures, equipaments i habitatge,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la pròrroga, pel termini d’un any, del contracte del Servei de seguretat
dels edificis municipals, amb l’empresa Sabico Seguridad, S.A.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Sabico Seguridad SA.

6 – CONTRACTACIÓ DE MONITORATGE PER AL CASAL D’ESTIU I EL CASAL
JOVE 2016
La Regidoria de Joventut organitza els Casals d’Estiu i de Joves durant els mesos de Juny i
Juliol de 2016.
Des de l’any 2012 els monitors i monitores necessaris per a desenvolupar el Casal d’Estiu
han estat contractats de manera temporal per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i, per a que
aquest es pugui portar a terme, cal tornar a fer la contractació del monitoratge.
La Regidoria de Joventut, ha elaborat un informe sobre el caràcter d’inversió social
d’aquesta activitat, sobre la viabilitat econòmica del casal d’Estiu i sobre la necessitat
d’aquesta contractació.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar la proposta de la Regidoria de Joventut i considerar com a servei
prioritari al Casal d’Estiu i Casal de Joves 2016.
SEGON: Aprovar la contractació temporal dels monitors necessària per a portar a terme
aquesta activitat, segons el nombre d’usuaris que s’hi inscriguin.

7 – ADHESIÓ A LA PROPOSTA DE L’ACM PER ENVIAR UNA CARTA AL
COMISSIONARI EUROPEU D’IMMIGRACIÓ PER REFORÇAR EL PROCÉS DE
RECOLLIDA DE REFUGIATS
Vistos els darrers esdeveniments i la manca de coordinació a nivell europeu envers el
tràgic èxode de refugiats que defugen de Síria.
Vista la dificultat del Govern de l'Estat per a posar en marxa les eines i mecanismes
per a l’acollida, tot i la predisposició i els recursos que les administracions catalanes
han manifestat tenir a disposició.
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Vista la proposta de l’ACM d’enviar unes cartes per reiterar tant al Comissionat
Europeu com al president de la Generalitat de Catalunya que els municipis catalans
han posat en marxa els seus recursos i estan a punt per a l’acollida.
Vista la proposta del Regidor de Centres Cívics, Cooperació, Atenció al Ciutadà i
Ocupació,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Afegir l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a la proposta de l’Associació Catalana de
Municipis per enviar una carta al Comissionat Europeu d’Immigració, Assumptes
d’Interior i Ciutadania, Dimitris Avramopoulos, per reiterar la predisposició dels
ajuntaments catalans a col·laborar en tot el que sigui necessari i donar acollida als
refugiats que arriben a Europa.
Segon.- Fer enviament de la carta que s’adjunta a aquesta proposta.

8 – APROVACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB LES ENTITATS
ESPORTIVES AMB ESPORT DE FORMACIÓ I DE PROMOCIÓ DE L’ESPORT
FEMENÍ I LA IGUALTAT
En motiu de la necessitat que troba l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a través de la
Regidoria d’Esports de subvencionar de manera directa les entitats amb esport de
formació, es proposa una minuta de conveni de col·laboració per tal de dotar d’un ajut
econòmic a aquestes entitats per dur a terme les seves iniciatives i projectes esportius,
ja que es considera una necessitat prioritària la promoció de l’esport en edat escolar, i
la formació esportiva dels infantis i joves del poble, fomentant la competició esportiva
federada.
Per fer front a aquesta despesa, hi ha prevista la quantitat de 63.500 €, a la partida
07/3410/48001 “subvencions nominatives d’esports” del pressupost municipal de 2016.
Vista la proposta del Regidor d’esports
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt i els Club Esportiu Lliçà d’Amunt, el Club Bàsquet Lliçà d’Amunt, el Club
Futbol Sala Lliçà d’Amunt, l’Amunt Club Ciclista, el Club Patí Lliçà d’Amunt i el Club
Patinatge Artístic Lliçà d’Amunt, en tant que entitats lliçanenques de caire esportiu que
fomenten l’esport de formació i promouen l’esport femení i la igualtat.
Segon.- Notificar aquest acord a les entitats citades al punt primer.

9 – APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE RECOLLIDA DE
RESIDUS DE LA NAU LOGÍSTICA DE MANGO
L’empresa Punto Fa, SL (Mango) començarà a operar la nau logística al polígon de
Can Montcau.
L’Ajuntament pot fer la recollida de la fracció resta dels residus de l’esmentada activitat
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Es van acordar les condicions i costos de recollida entre els serveis tècnics de
l’Ajuntament i de l’empresa i es va aprovar un primer conveni de recollida entre les
dues parts
Posteriorment es va verificar l’emplaçament dels contenidors i ha calgut canviar el
sistema de recollida. Per aquest motiu han canviat els costos i cal aprovar un nou
conveni
Vista la proposta del Regidor de serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el nou conveni de recollida de residus assimilables a domèstics entre
Punto Fa, SL i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.

10 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
10.1.- 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:
-

IDM; un ajut de 15€ per a matrícula escolar.
PRG; un ajut de 200€ per a alimentació a raó de 25€ quinzenals.
AR; un ajut de 150€ per a alimentació, en lliuraments quinzenals de 25€ i un
ajut per a higiene de 90€ en lliuraments quinzenals de 15€.
LMC; un ajut de 240€ en concepte d’alimentació, a raó de 40€ quinzenals.
RMH; un ajut de 150€ a raó de 15€ quinzenals.
DJO; un ajut de 150€ i un ajut per a transport públic de 53,50€.
VFV; un ajut de 250€ en concepte d’alimentació durant tres mesos.
RSB; un ajut de 26,20€ per a comprar dues bombones de butà dins el projecte
de Treva Hivernal
RML; un ajut de 217€ per a menjador escolar per a dos germans (un total de 35
dies)
AOE; un ajut per a alimentació en vals de 40 € quinzenals durant tres mesos.
AOE, un ajut de 30€ per a sortides escolars.
SRS; un ajut per a aliments frescos de 50€ quinzenals durant tres mesos.
EVR; un ajut de 240€ per a aliments frescos, a raó de 40€ quinzenals durant
tres mesos.
ILE; prestació del Servei de Teleassistència, en règim de copagament de 8,43
€/mes.

10.2.- BONIFICACIÓ I FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT DELS IMPOSTOS
MUNICIPALS
10.2.1.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació
socio-econòmica de la senyora E. M. M. C., en el qual proposa mesures d’atorgament
d’ajut social pel 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
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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 la senyora E. M. M. C., corresponent al
95% de la taxa de recollida d’escombraries.
Segon.- Revisar aquest acord en el termini d’un any.
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de
l’Organisme de Gestió Tributària.

10.2.2.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació
socio-econòmica del senyor M. F. M., en el qual proposa mesures 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 al senyor M. F. M. d’un fraccionament pel pagament de
l’impost municipal de circulació de vehicles de l’any 2016, en quotes mensuals de 10€.
Segon.- Revisar aquest acord en el termini d’un any.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de
l’Organisme de Gestió Tributària.

10.2.3.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació
socio-econòmica del senyor J. R. C., 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.
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La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’atorgament d’un ajut social al senyor J. R. C., corresponent al 100%
del deute dels impostos i taxes municipals dels anys 2011, 2013, 2014 i 2015.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent a quotes
urbanístiques, en terminis de 150€ mensuals, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança
general de gestió inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
Tercer.- Revisar aquest acord en el termini de de dos anys.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme
de Gestió Tributària.

10.2.4.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació
socio-econòmica de la família de M. L. G. R. i J. S. B; 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 M. L. G. R. i J. S. B; corresponent al
50% del deute dels impostos i taxes municipals dels anys 2014 i 2015.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del 50% restant, així com de la
totalitat dels corresponents a l’exercici de 2016, en terminis de 50€ mensuals, en virtut
de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i recaptació dels ingressos
de dret públic municipals.
Tercer.- Revisar aquest acord en el termini de de dos anys.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme
de Gestió Tributària.

10.3.- SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA D’INCLUSIÓ
D’ACTUACIONS DINS EL PROGRAMA D’ARRANJAMENT D’HABITATGES
L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona ha posat en marxa la
nova convocatòria del Programa d’Arranjament d’Habitatges .
L’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament sol·licitarà a la Diputació de Barcelona un total
de 12 arranjaments, per a aquells usuaris que es trobin en situació de fragilitat per
qüestions d’edat, salut i/o manca d’autonomia personal, discapacitat i/o dependència o
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en situació de vulnerabilitat, en ser persones que viuen soles o amb una altra persona
gran.
Per altra banda, existeix disponibilitat pressupostària adequada i suficient en el
pressupost de l’exercici 2016 de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per a finançar
l’aportació de 3.600€ prevista per a l’any 2016.
Vista la proposta Rel regidor d’acció social,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les sol·licituds d’arranjament cursades per la Regidoria d’Acció Social
per a actuacions a incloure dins el Programa d’Arranjament d’Habitatges de la
Diputació de Barcelona.

10.4.- APROVACIÓ DEL PROJECTE SOCIAL D’ESTALVI ENERGÈTIC – POBRESA
ENERGÈTICA
S’acorda aprovar el Projecte Social d’Estalvi Energètic 2016, elaborat i proposat per la
Regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a l’objecte d’oferir un espai
de suport per cobrir les necessitats bàsiques dels usuaris del nostre municipi, com són
les despeses pròpies de l’habitatge amb les factures dels subministraments
d’electricitat, aigua i gas.

11 – AFERS SOBREVINGUTS
11.1.- ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D’ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI DEL BAR DE
LA PISCINA MUNICIPAL
La piscina municipal té un edifici destinat a servei de ba, el qual disposa de cuina, on
es preparen els aliments que se serveixen durant la temporada de bany.
Per tal de poder realitzar una activitat de bar-restaurant i solucionar les actuals
deficiències que pateix, s’han de de realitzar una sèrie de treballs, entre ells els
següents:
-

-

Cal que les parets siguin de fàcil neteja i desinfecció. Per aquest motiu cal
enrajolar les parets des del terra fins el sostre.
Les finestres són de fusta i s’haurien de canviar a material de fàcil higiene.
Les superfícies de manipulació han de ser de materials de fàcil neteja i
desinfecció (acer inoxidable, marbre).
La il·luminació ha d’estar protegida.
Cal una porta amb sistema de tancament automàtic que separi la zona d’office
de la cuina.
Zona bruta/zona neta: cal separar adequadament la zona de preparació
d’aliments de la zona amb estris i plats bruts.
La maquinària i electrodomèstics (campana extractora, fogons, fregidora,
màquina rentavaixelles i cambra frigorífica i congelador) hauran de tenir una
capacitat adequada al volum previst del servei i dels aliments a coure i
conservar.
En relació als estris de cuina per netejar caldrà una pica de sinus més gran per
a les olles i altres estris voluminosos.
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Per a adjudicar la realització d’aquestes tasques, s’ha demanat pressupost a tres
empreses, i els imports sense IVA són el següents:
Empresa
C.P.M., S.A.U.
INTERSA, S.L.
ELECTROFRED,S.L.

Import
39.851,62 euros
40.397,07 euros
49.610,00 euros

Vista la proposta de la Regidora d’obres, infraestructures equipaments i habitatge,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar l’execució de les obres d’adequació de l’equipament del Bar de la
piscina municipal, a l’empresa C.P.M., S.A.U, per l’import de 39.851,62 euros, més
l’Iva.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària.

11.2.- ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DELS EQUIPAMENTS DE
BOMBEIG I FILTRACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL
La piscina municipal disposa d’una sala, on estan ubicades les bombes i els equips de
filtració.
Aquesta instal·lació no compleix la normativa vigent i pateix cada any problemes en el
seu funcionament, degut principalment al seu disseny original.
Per tal d’adequar la sala a la normativa vigent, reduir les despeses que es realitzen
cada any en les reparacions, evitar talls de servei i reduir el consum elèctric, s’han de
realitzar uns treballs.
S’ha demanat pressupost a l’empresa Aplicaciones Quimicas Junior S.L., que realitza
actualment el manteniment de la piscina, ja que coneix exactament la instal·lació.
Entre els treballs que es realitzarien hi serien els següents:











Muntatge d´una escala de protecció contra caigudes.
Instal·lació d´un terra tècnic.
Muntatge de filtres nous.
Muntatge de bombes de recirculació.
Muntatge de bateria de vàlvules i comptador de recirculació.
Muntatge de sistema de buidatge.
Muntatge d’equip d’anàlisis i dosificació.
Muntatge de portes d’accés a la sala.
Muntatge de visor de desaigua.
Modificació del quadre elèctric.

El pressupost té un import de 34.966,24 euros sense IVA.
Vista la proposta de la Regidora d’obres, infraestructures equipaments i habitatge,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Primer.- Adjudicar l’execució de les obres d’Adequació dels equipaments de bombeig i
filtració de la Piscina Municipal, a l’empresa Aplicaciones Químicas Junior S.L., per
l’import de 34.966,24 euros, més l’Iva.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària.

11.3.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, PER A L’ACTUACIÓ “PLA DE COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT
DE LLIÇÀ D’AMUNT”, DINS EL CATÀLEG XGL 2016
1.- Vist que la Diputació de Barcelona ha estimat la sol·licitud d’ajut de recurs tècnic
presentada per aquest Ajuntament dins la convocatòria de subvencions del Catàleg
XGL 2016, per a l’actuació “Pla de Comunicació de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt”.
2.- Vist que la Diputació ha requerit a l’Ajuntament perquè informi sobre la disponibilitat
pressupostària per assumir 50% del cost de l’actuació, que segons la Diputació tindrà
un cost total de 3.000 euros, d’acord amb les condicions de concertació de l’ajut que
suposen el cofinançament del 50% a càrrec de l’ens destinatari.
3.- Vist que en el Pressupost municipal de despeses de l’exercici 2016, existeix
disponibilitat pressupostària adequada i suficient per finançar l’aportació de 1.500
euros, que es corresponen amb el 50% del cost del Pla referit més amunt.
Vista la proposta del Regidor de Cultura, Serveis Municipals i Comunicació i Relacions
Institucionals,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona,
per a l’actuació “Pla de Comunicació de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt”, dins el Catàleg
XGL 2016, tota vegada que en el Pressupost municipal de despeses de l’exercici
2016, existeix disponibilitat pressupostària adequada i suficient per finançar l’aportació
de 1.500 euros, que es corresponen amb el 50% del cost del Pla referit més amunt.

11.4.- APROVACIÓ DEL PROJECTE D’HABITATGE SOCIAL A LLIÇÀ D’AMUNT
S’acorda aprovar el Projecte d’Habitatge Social a Lliçà d’Amunt, elaborat i proposat per
la Regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a l’objecte d’abordar la
problemàtica que diverses persones i famílies del nostre municipi tenen en relació a
l’habitatge.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 19,30 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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