ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
17 D’OCTUBRE DE 2016

Lliçà d’Amunt, 17 d’octubre de 2016.
A les 18,25 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 Jordi Regales Pou. S’ha excusat la regidora 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 darrera sessió de la Junta de Govern Local, que s’efectuà
el dia 10 d’octubre de 2016.
2 – DESPESES
2.1.-Autorització de Despeses
S’acorda aprovar el document d’Autorització de Despesa corresponent a l’empresa
Repsol Directo S.A.; d’import 9.100 €, per al subministrament de gasoil C als edificis
de l’escola Rosa Oriol, escola Martí i Pol, escola Lliçà i de l’Associació de Voluntaris de
Protecció Civl; amb càrrec a la partida 03/3230/22102.
2.2.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement
d’Obligació:
-

Jardineria Pedrerol SCP; Manteniment de part dels parcs i jardins municipals,
setembre 2016; d’import 5.141,99 €; amb càrrec a la partida 13/1710/21000.
Cuinats Cecoc Sl; menús; d’import 13.498,65 €; amb càrrec a la partida
04/2319/48002.
Sanitaris i Serveis 47, lloguer de tanques metàl·liques i sanitaris; d’import
12.688,06 €; amb càrrec a la partida 07/3410/22609.
A.R.A. So Sonorització i Il·luminació S.L.; sonorització i il·luminació al Pinar de
la Riera els dies 9 i 10 de setembre 2016; d’import 5.259,57€; amb càrrec a la
partida 01/3380/22609.
Graficser S:L:; material 24 hores ciclomotors, fulls classificacions, impressió a
quadricromia; d’import 5.129,60€; amb càrrec a la partida 07/3410/22609.

3 – ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL PLA
LOCAL DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ A L’ABSENTISME I L’ABANDONAMENT
ESCOLAR
Vist que la Diputació de Barcelona va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 4 de
gener de 2016, l’anunci d’aprovació del Catàleg de Serveis de l’any 2016, del seu
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règim regulador i de la convocatòria per a la concessió de recursos que s’hi inclouen,
en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
Vist que la Regidoria d’Educació va fer la sol·licitud de recurs tècnic per al “Pla Local
de prevenció i atenció a l’absentisme i l’abandonament escolar” -codi XGL
16/Y/227938-,..
Vista la proposta del Regidor d’Educació,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, per l’import de 4.900,50€,
en concepte de recurs tècnic per al desenvolupament del Pla Local de prevenció i
atenció a l’absentisme i l’abandonament escolar, en el marc del Pla Xarxa de Governs
Locals 2016 / 2019 -codi XCL 16/Y/227938-. amb termini d’execució fins l’1 de març de
2017.
4 – APROVACIÓ DEL PAGAMENT D’UNA SEGONA BESTRETA PER A
L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE LLIÇÀ D'AMUNT
El pressupost 2016 disposa d’una partida d’ajut a l’Associació de voluntaris de Protecció
Civil de Lliçà d’Amunt per un import de 30.000 euros (partida 12-134-48001)
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 sufraguen 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.
En data gener de 2016 es va pagar a l’Associació una primera bestreta per import de
15.000 €.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Lliurar una segona i darrera bestreta de la partida pressupostària 2016, per l’import
de 15.000 €, a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt, a imputar a la
partida 12-134-48001.
5 – ADQUISICIÓ D'UN VEHICLE PER AL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA
VIÀRIA
Atès l’informe emès pel tècnic de medi ambient i salut en data 14 d’octubre de 2016, sobre
la situació dels vehicles lleugers del servei de gestió de residus i neteja viària, i la proposta
d’adquisició d’un nou vehicle per al servei.
Atesa la importància de mantenir i augmentar la capacitat de recollida i neteja viària del
servei
Vista la proposta del Regidor de Serveis
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La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’adquisició d’un vehicle industrial, marca Nissan model Cabstar, de caixa
oberta, matrícula 8324GRT, a l’empresa ClassMotor, SL, per l’import de 10.878,00€, IVA
inclòs, segons factura proforma presentada.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
6 - APROVACIÓ DE LLICÈNCIES PER LA TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT
PERILLOSOS
Els interessats relacionats a continuació han sol·licitat la llicència administrativa per a la
tinença d’animals potencialment perillosos.
1
2

Nom i Cognoms
D.V. J.
C. M. H.

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

Gos
Rottweiler
Presa Canari

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

Nom i Cognoms
D.V. J.
C. M. H.

Nº expedient
---------------------------------------------

Nº Llicència
031/2016
030/2016

7 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
7.1.- 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:
-

ETE, un ajut de 100€ per pagar la quota de l’ESO de desembre de 2016.
MAG, un ajut de 400€ per pagar part del lloguer dels mesos d’octubre i novembre.
FND, inclusió al servei de menjar a domicili.
GTG, un ajut de 152,80 € per a alimentació en tres lliuraments mensuals de 50€ i
un ajut de 2,80 € per a la compra d’un pastiller per organització de la medicació
MPM; un ajut de 150€ per a alimentació, en lliuraments de 50€ mensuals
ESM; un ajut de 40€ en concepte d’higiene durant dos mesos.
IB; un ajut de 105 per a transport públic (T-jove d’una zona)
AO M; prestació del servei de teleassistència a finançar per part d ela família.
MP, un ajut de 160 € per a alimentació, en quatre vals quinzenals de 40 €.
MP; un ajut d’urgència de 211,15€ en concepte de menjador escolar.

7.2.- La senyora M.P.G. ha presentat sol·licitud per a l’adjudicació d’un habitatge de
protecció oficial, a través de la mesa de valoració, degut a la seva situació d’atur, havent
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estat desnonada l’any 2013 i vivint en l’actualitat en un habitatge ocupat sense
subministrament d’aigua ni d’electricitat.
Vist l’informe proposta de la Regidoria d’Acció Social,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Donar suport a la sol·licitud presentada per la senyora M.P.G., per a l’adjudicació
d’un habitatge de protecció oficial a través de la mesa de valoració.
Segon.- Notificar a l’Agència d’Habitatge de Catalunya que les persones seguidament
relacionades reuneixen els requisits per a ser adjudicatàries d’un habitatge de protecció
pública per situacions d’emergència econòmica i social: M.P.G., I.M.P. i G.D.P.
8 – 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 18,35 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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