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

Lliçà d’Amunt, 11 d’abril de 2016.
A les 18,07 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 4 d’abril de 2016.

2 – DESPESES
2.1.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació.
S’acorda aprovar el document d’Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació
corresponent a Jardineria Pedrerol S.C.P., pels treballs manteniment i conservació de
jardins i espais verds municipals del mes de març 2016, per import de 5.141,99 €; amb
càrrec a la partida 13/1710/21000.

3 – ARRANJAMENT D’UN TALÚS AL COSTAT DE L’ENTRADA DEL PARC DE
MAS BO
Amb el pas del temps i degut a les pluges, s’ha produït un descalçament de la vorera que
dóna front al parc de Mas Bó,i han aparegut esquerdes que indiquen un desplaçament de
la mateixa.
Per tal de mantenir la vorera al seu lloc es va decidir omplir de terres la part externa de la
mateixa i disminuir el talús existent.
Les obres consistiran en netejar el talús existent i formar-ne un de nou adossat a ell, amb
una amplada d’uns 2-3 m. S’anirà pujant aquest nou talús en capes de 25 cm de gruix que
es compactaran degudament, fins arribar al nivell de la vorera actual.
Per tal d’executar aquestes obres, s’ha sol·licitat pressupost a dues empreses
constructores, estimant que el volum de terres sigui de 250 m3 i proporcionades per
l’Ajuntament.
Les ofertes presentades, IVA inclòs, han estat
- O. i P. Llovet .................. 3.887,13 €
- T. i S. Pou Padrós .......... 2.577,30 €
Vista la proposta de la Regidora d’Obres, Habitatge i Infraestructures i Equipaments
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Primer.- Adjudicar les obres d’Arranjament d’un talús al costat de l’entrada al Parc de Mas
Bo, a l’empresa Transports i Serveis Pou Padrós S.L., per l’import de 2.577,30 €, per ser la
que presenta l’oferta econòmica més avantatjosa.
Segon.- : Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària.

4 – APROVACIÓ DE LLICÈNCIES PER A LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS
Els interessats relacionats a continuació han sol·licitat la llicència administrativa per a
la tinença d’animals potencialment perillosos.

1
2
3
4
5

Cognoms i nom
A. M. C.
S. P. R.
R. C. R.
D. D. V.
C. B. E.

Adreça
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gos
Pit Bull
Rottweiler
Dog de Burdeus
Dog de Burdeus
Rottweiler

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 del Regidor de Medi Ambient,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment
perillosos als sol·licitants, segons el número d’expedient i llicència següents:

1
2
3
4
5

Cognoms i nom
A. M. C.
S. P. R.
R. C. R.
D. D. V.
C. B. E.

Nº expedient
104
157
132
132A
158

Nº Llicència
07/2016
08/2016
09/2016
10/2016
11/2016

5 – SOL·LICITUD D’OFERTA AL CONSORCI DE GESTIÓ DE RESIDUS PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE
LLIÇÀ D’AMUNT
Atès que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt forma part del Consorci per a la Gestió dels
Residus del Vallès Oriental
Atès que el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental presta serveis de
gestió de residus municipals per als ens consorciats
Vista la proposta del regidor de Serveis municipals,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Sol·licitar al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental que elabori
una oferta per a la prestació del servei de recollida de residus i neteja viària del municipi de
Lliçà d’Amunt.
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6 – APROVACIÓ DE LES BASES GENERALS DEL PREMI AL LLIÇANENC DE
L’ANY I DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A L’EDICIÓ DE 2016
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt te la voluntat de crear el premi Lliçanenc de l’any amb
l’objectiu de premiar a aquelles persones físiques o jurídiques que, per la seva trajectòria,
actuació, mèrits i valors cívics i democràtics, honorin la població.
Per regular les condicions d’aquest concurs s’han creat unes bases generals que
s’adjunten a aquesta proposta.
Així mateix, per portar a terme la primera edició d’aquest concurs s’han creat unes bases
específiques per al Lliçanenc de l’Any 2016 que s’adjunten a aquesta proposta.
Vista la proposta del Regidor de cultura, comunicació i relacions institucionals i serveis
municipals
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les bases generals del premi Lliçanenc de l’Any.
Segon.- Aprovar les bases específiques del premi Lliçanenc de l’Any 2016.

7 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
7.1.- 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:
-

MML; un ajut de 240€ per a alimentació.
ERG; un ajut de 300€ per a alimentació en lliuraments de 50€ quinzenals i un
ajut de 150€ per a productes d’higiene (50€ mensuals)
ACR; un ajut per al menjador escolar de 90€
PMS; un ajut de 105,5 € per a transport (T-mes d’una zona durant dos mesos) i
un ajut de 120€ per a alimentació A RAÓ DE 15€ quinzenals.
PRG; un ajut de 80€ en concepte d’higiene.
RCS; un ajut per alimentació de 350€, en lliuraments de 50€ quinzenals.
ESM; un ajut de 26,20€ per la compra de dues bombones de butà.
DOA; un ajut de 350€ en lliuraments de 50€ quinzenals
NO; un ajut de 29,85€ per a transport (3 T10 d’una zona)

7.2.- FRACCIONAMENT I AJUTS SOCIALS PER AL PAGAMENT D’IMPOSTOS I
TAXES MUNICIPALS
7.2.1.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica de la senyora M. L.G. R., 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
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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 la senyora M. L.G. R., corresponent al
80% 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.

7.2.2.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica del senyor R. 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 al senyor R. S. B., corresponent al 85%
del deute en impostos i taxes municipals dels anys 2014 i 2015.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant
15%, afegint-hi els impostos i taxes de l’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.
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.

7.2.3.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica del senyor M. S. M., 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
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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 al senyor M. S. M., corresponent al 50%
del deute en impostos i taxes municipals dels anys 2013, 2014 i 2015.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant
50%, afegint-hi els impostos i taxes de l’exercici de 2016, en terminis de 30€
mensuals, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
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.

7.3.- Devolució de Factura.
- L’empresa C.F.P.E Parc Estudi S:L:, ha presentat la factura número 9/16, d’import
120 euros (registre comptabilitat 2016/167); corresponent a “1 mensualitat Febrer 2016
A.F.D.”
Una vegada revisada la factura, la Responsable de l’Àrea de Serveis Socials ha emès
el següent informe:
“En data 2 de febrer i amb registre d’entrada núm.: 751 l’empresa CFPE Parc Estudi
SL, ha presentat una factura de mensualitat d’una usuària de serveis socials, per un
import de 120€. L’ajut per aquest concepte va acabar el mes de desembre, es
comunica a lq família i a l’empresa que aquest ajut era només fins el mes de
desembre, per la qual cosa no hi ha cap ajut aprova per pagar aquesta factura, que
ha d’assumir la pròpia família.
D’acord amb tot l’anterior, es proposa retornar la factura al proveïdor.”
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- No aprovar la factura número 9/16, d’import 120 euros (registre comptabilitat
2016/167); corresponent a “1 mensualitat Febrer 2016 A.F.D.”, presentada per
l’empresa CFPE Parc Estudi SL., pels motius indicats a l’informe de la Responsable de
l’Àrea de Serveis Socials reproduït en la part expositiva.
Segon.- Retornar la factura a l’empresa CFPE Parc Estudi SL.

8 – AFERS SOBREVINGUTS
8.1.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ COR CLAVERIÀ
L’ALIANÇA PER LA CELEBRACIÓ DE LA FESTA DEL CENTENARI DE L’ENTITAT

5

Durant l’any 2016 l’Associació Cor Claverià l’Aliança celebrarà 100 anys de la creació de
l’entitat.
Al voltant de la celebració d’aquest centenari s’han programat diverses activitats en les
quals l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt te la voluntat de col·laborar mitjançant una aportació
econòmica de 4.000,00€.
Per regular aquesta aportació econòmica s’ha redactat un conveni de col·laboració amb
l’entitat.
Vista la proposta del Regidor de Cultura, Serveis Municipals i Comunicació i Relacions
Institucionals
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració amb l’Associació Cor Claverià
l’Aliança per a la celebració de les activitats programades en el marc del centenari de
l’entitat
Segon.- Aprovar el pagament de l’ajut de 4.000,00€ en els paràmetres que marca el
conveni.

8.2.- SUBSTITUCIÓ DE LES PORTES D'ALUMINI DE LES AULES DE L'ESCOLA
BRESSOL PALAUDÀRIES
Des de l’escola bressol Palaudàries, es va demanar revisar les portes de les classes que
donen accés al pati interior, així com també les de l’entrada i el passadís interior de l’escola.
Es va realitzar inspecció per part del personal de Serveis Tècnics, els quals va emetre un
informe on s’assenyala que cal substituir totes aquestes portes, dissenyant un nou sistema
que permeti una obertura i tancament més còmode i de fàcil accés, tot respectant i complint
amb totes les mesures i la normativa corresponents.
És per això que es va demanar pressupost a 3 empreses del sector, per la substitució de
les 6 portes que donen accés al pati, la porta del passadís i la porta de l’entrada a l’escola.
Els pressupostos presentats son:
-

Mundi-Tech, per un import total de 18.633,48€ (iva inclòs)
Aluminios Montornès, per un import total de 13.065,80€ (iva inclòs)
Tancal, per un import total de 11.866.36€ (iva inclòs)

D’acord amb els criteris establerts en l’informe tècnic i vista la proposta de la regidora
d’obres, infraestructures, equipaments i habitatge,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar els treballs de substitució de les portes d’alumini de les aules de
l’escola bressol de Palaudàries, a l’empresa Mundi-Tech, per un import de 18.633,48€,
(iva) inclòs), per considerar que. encara que siguin més cares, estan certificades i
homologades i garanteixen la estanqueïtat de la mateixa.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària.
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En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 18,30 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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