ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
26 DE SETEMBRE DE 2016

Lliçà d’Amunt, 26 de setembre de 2016.
A les 18,15 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, Mercedes Mateo Fiérrez i Jordi Regales Pou. 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 darrers sessió de la Junta de Govern Local, que s’efectuà
el dia 19 de setembre 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:
-

Kiloenergia Grups Electrògens i Servei SL., lloguer de dos grups electrògens i
material elèctric per a la prova de les 24 hores de ciclomotors; d’import
3.501,44 €, amb càrrec a la partida 15/1650/21000
Kiloenergia Grups Electrògens i Servei SL., lloguer de grups electrògens i
material elèctric per a la Festa Major; d’import 3.286,36 €, amb càrrec a la
partida 15/1650/21000.
Produccions Artístiques Victori SL; contractació de l’orquestra la Principal de la
Bisbal per actuació el 9 de setembre de 2016, d’import 9.075 €, amb càrrec a la
partida 01/3380/22609.
Produccions Artístiques Victori SL; contractació del grup Gertrudis, per actuació
el 10 de setembre de 2016, d’import 7.260 €, amb càrrec a la partida
01/3380/22609.
Jardineria Pedrerol SCP; Manteniment parcs i jardins públics, agost 2016;
d’import 5.141,99 €; amb càrrec a la partida 13/1710/21000.
Envelats Ballús SL; muntatge i lloguer de 8 carpes Festa Major 2016; d’import
4.477 €; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada matèria
orgànica a planta, agost 2016, impropis 7,46€; d’import 5.906,69 €; amb càrrec
a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades de
RMO agost 2016, d’import 9.089,66 €; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades de
RMO directe Mataró, agost 2016; d’import 24.458,54 €; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Ferrer Gutiérrez, A. Javier; sistemes d’aspiració; d’import 12.994,41 €; amb
càrrec a la partida 16/9200/21200.
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-

-

-

Media Manga Mangotiere SL, festa realitzada per Radio Flaixbac Va Parir Tour,
d’import 4.840 €, amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
Heimdal Control i Serveis SL; controladors festes 10 setembre i flaixbach, més
auxiliars; d’import 7.261,21 €, amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
Endesa Energia S.A. Unipersonal; electricitat; registre F/2016/1961, gener
2016; d’import 45.154,59 €; amb càrrec a les partides 03/3230/22100,
07/3420/22100,
09/3230/22100,
10/9240/22100,
15/1650/22100
i
16/9200/22100.
Endesa Energia S.A. Unipersonal; electricitat; registre F/2016/1962, febrer
2016; d’import 57.871,84€; amb càrrec a les partides 03/3230/22100,
07/3420/22100,
09/3230/22100,
10/9240/22100,
15/1650/22100
i
16/9200/22100.
Endesa Energia S.A. Unipersonal; electricitat; registre F/2016/1965, maç 2016;
d’import 41,063,97 €; amb càrrec a les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100,
09/3230/22100, 10/9240/22100, 15/1650/22100 i 16/9200/22100.
Endesa Energia S.A. Unipersonal; electricitat; registre F/2016/1963, abril 2016;
d’import 46.171,69 €; amb càrrec a les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100,
09/3230/22100, 10/9240/22100, 15/1650/22100 i 16/9200/22100.
Endesa Energia S.A. Unipersonal; electricitat; registre F/2016/1964, maig 2016;
d’import 33.559,93 €; amb càrrec a les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100,
09/3230/22100, 10/9240/22100, 15/1650/22100 i 16/9200/22100.
Endesa Energia S.A. Unipersonal; electricitat; registre F/2016/1959, juny 2016;
d’import 37.753,25 €; amb càrrec a les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100,
09/3230/22100, 10/9240/22100, 15/1650/22100 i 16/9200/22100.
Endesa Energia S.A. Unipersonal; electricitat; registre F/2016/1958, juliol 2016;
d’import 4.498,56 €; amb càrrec a les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100,
09/3230/22100, 10/9240/22100, 15/1650/22100 i 16/9200/22100.
Endesa Energia S.A. Unipersonal; electricitat; registre F/2016/1960, juliol 2016;
d’import 31.941,39 €; amb càrrec a les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100,
09/3230/22100, 10/9240/22100, 15/1650/22100 i 16/9200/22100.
Cuinats Cecoc SL, menú menjador social, d’import 7.278,04 €, amb càrrec a la
partida 04/2310/48002.

2.2.- Devolució de factures
2.2.1.- L’empresa Cuinats Cecoc S.L., ha presentat la factura número160660, d’import
13.498,65 euros.
Una vegada revisada la factura, el Tresorer municipal ha emès l’informe 5/2016, que
assenyala que no compleix amb l’obligatorietat de remetre factura electrònica, tal i com
assenyalen el Reial Decret 1619/2012 pel que s’aprova el Reglament pel que es
regulen les obligacions de facturació; la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de
la facturació electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector
Públic; i la Base 48, de les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigent de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, d’exempció d’obligatorietat de presentació si la factura
no supera els 5.000 €.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- No aprovar la factura número 160660, presentada per l’empresa Cuinats
Cecoc SL, d’import 13.498,65 euros, pels motius indicats a l’informe del Tresorer
municipal, reproduït en la part expositiva.
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Cuinats Cecoc S.L.
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2.2.2.- L’empresa Catering Sensacions S.L., ha presentat la factura número 160230,
d’import 20.486,96 euros.
Una vegada revisada la factura, el Tresorer municipal ha emès l’informe 6/2016, que
assenyala que no compleix amb l’obligatorietat de remetre factura electrònica, tal i com
assenyalen el Reial Decret 1619/2012 pel que s’aprova el Reglament pel que es
regulen les obligacions de facturació; la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de
la facturació electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector
Públic; i la Base 48, de les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigent de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, d’exempció d’obligatorietat de presentació si la factura
no supera els 5.000 €.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- No aprovar la factura número 160230, presentada per l’empresa Catering
Sensacions SL, d’import 20.486,96 euros, pels motius indicats a l’informe del Tresorer
municipal, reproduït en la part expositiva.
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Catering Sensacions S.L.
2.2.3.- L’empresa A.R.A. SO Sonorització i Il·luminació S.L., ha presentat la factura
número 00688-16, d’import 5.259 euros.
Una vegada revisada la factura, el Tresorer municipal ha emès l’informe 7/2016, que
assenyala que no compleix amb l’obligatorietat de remetre factura electrònica, tal i com
assenyalen el Reial Decret 1619/2012 pel que s’aprova el Reglament pel que es
regulen les obligacions de facturació; la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de
la facturació electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector
Públic; i la Base 48, de les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigent de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, d’exempció d’obligatorietat de presentació si la factura
no supera els 5.000 €.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- No aprovar la factura número 00688-16, presentada per l’empresa A.R.A. SO
Sonorització i Il·luminació S.L., d’import 5.259 euros, pels motius indicats a l’informe
del Tresorer municipal, reproduït en la part expositiva.
Segon.- Retornar la factura a l’empresa A.R.A. SO Sonorització i Il·luminació S.L.
2.2.4.- L’empresa Repuestos Maquinaria y Servicios SA., ha presentat la factura
número F12820, d’import 11.352,41euros.
Una vegada revisada la factura, el Tresorer municipal ha emès l’informe 4/2016, que
assenyala que no compleix amb l’obligatorietat de remetre factura electrònica, tal i com
assenyalen el Reial Decret 1619/2012 pel que s’aprova el Reglament pel que es
regulen les obligacions de facturació; la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de
la facturació electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector
Públic; i la Base 48, de les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigent de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, d’exempció d’obligatorietat de presentació si la factura
no supera els 5.000 €.
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Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- No aprovar la factura número 00688-16, presentada per l’empresa Repuestos
Maquinaria y Servicios S.A., d’import 11.352,41 euros, pels motius indicats a l’informe
del Tresorer municipal, reproduït en la part expositiva.
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Repuestos Maquinaria y Servicios SA.
3 – DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS D’AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ
I AIGUA CALENTA SANITÀRIA.
L’empresa Llonch Clima SL, ha sol·licitat la devolució de la fiança definitiva del
contracte per a la prestació del Servei de Manteniment de les instal·lacions d’aire
condicionat i calefacció i aigua calenta sanitària de les dependències municipals.
Atès que s’ha complert el període de garantia reglamentari sense haver-se detectat
cap causa d’incompliment per part de l’empresa adjudicatària.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la devolució a l’empresa Llonch Clima SL de la fiança definitiva
dipositada per respondre del contracte de Manteniment de les instal·lacions d’aire
condicionat i calefacció i aigua calenta sanitària de les dependències municipals,
d’import 809,95 €.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Llonch Clima S.L.
4 – APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L’ADQUISICIÓ DEL PROGRAMA
A3NOM RED
S’acorda aprovar el pressupost, ref. 13092016, presentat per l’empresa Wolters Kluwer
A3 Software, pel subministrament d’un programa A3 NOM RED, de gestió de nòmines,
per l’import de 4.410 €, més l’Iva, que inclou sessió formativa i instal·lació de software
remot.
5 – CONCÓRRER A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES
DE FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DE
RESIDUS MUNICIPALS
Vista la proposta de la regidoria de Medi Ambient, S’ACORDA concórrer a la
convocatòria de Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de
fracció orgànica de residus municipals, promogudes per l’Agència de Residus de
Catalunya, segons Resolució TES/1770/2016, per a donar continuïtat a anteriors
campanyes de promoció del compostatge domèstic, iniciades l’any 2008, i millorar la
recollida selectiva de la fracció vegetal, amb un cost total de 148.041 €, dels quals es
sol·licita 74.020 €.,
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6 - CONCÓRRER A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LLERES PÚBLIQUES EN TRAM URBÀ (RIU
TENES)
Vista la proposta de la regidoria de Medi Ambient, S’ACORDA concórrer a la
convocatòria de Subvencions per a la conservació i manteniment de lleres públiques
en tram urbà, promogudes per l’Agència de Residus de Catalunya, segons Resolució
TES/1889/2016, per a actuacions de millora de la llera del riu Tenes al seu pas per
Lliçà d’Amunt, amb una sol·licitud de 15.000 €, dels quals l’Ajuntament sufragarà el
20%
7 – APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ SENSE
ÀNIM DE LUCRE ARAE
En el marc del Pla Local de prevenció i Atenció a l’Absentisme Escolar que s’està
elaborant, d’acord amb l’aprovació de la Junta de Govern Local per prevenir situacions
de desafecció i abandonament escolar i treballar per a la millora de l’èxit escolar i sota
principis d’actuació de coresponsabilitat entre l’Administració educativa i
l’Administració Local i dels agents educatius i socials, i en el marc del projecte Licano i
Amunt, d’atenció a la diversitat de l’alumnat de l’alumnat dels instituts Lliçà i Hipàtia
d’Alexandria, aprovats també per la Junta de Govern Local; l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt va iniciar, en caràcter de prova pilot, el Projecte Creix com a mesura per
prevenir el risc d’exclusió social, l’abandonament i el fracàs escolar de les dinàmiques
específiques de l’educació sistèmica.
Per tal de desenvolupar aquest projecte, la Junta de Govern Local va aprovar, en
sessió del dia 2 de febrer de 2016, un conveni entre l’Ajuntament i l’associació sense
ànim de lucre ARAE, que treballa en el camp de l’educació i en especial en la formació
permanent de professionals de l’educació i l’atesa i acompanyament a persones i
famílies.
La prova pilot s’ha fet als centres d’educació secundària obligatòria del municipi amb
l’alumnat que presenta desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de
conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials per a
la seva integració escolar i social. Alhora, també s’han fet les intervencions pròpies de
l’educació sistèmica amb l’entorn familiar i els equips docents.
L’avaluació que han fet tots els agents involucrats en el Projecte Creix ha estat molt
positiva en totes les seves vessants, tant social com formativa, i s’han incorporat als
punts de millora per contribuir a la seva major eficàcia.
La Regidoria d’Educació posa de manifest la necessitat socioeducativa de seguir
desenvolupant aquest projecte als centres d’educació secundària, seguint el precepte
bàsic de la prevenció que es desprèn del Pla Local de Prevenció i Atenció a
l’Absentisme Escolar i del Pla Millora l’Ocupació, ambdós desenvolupats per aquest
ens local.
Tant la Regidoria d’Educació com la resta d’agents implicats en el projecte, valoren
molt positivament la tasca desenvolupada per l’associació sense ànim de lucre ARAE,
ja que respon de manera efectiva als objectius marcats en aquest projecte.
La Diputació de Barcelona ha atorgat a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt l’import de 5.826
€, codi 16Y219915, XGL de 2016, per al desenvolupament d’aquest projecte.
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Vista la proposta del Regidor d’Educació,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Prorrogar . de manera expressa, fins a 31 de desembre de 2016, el conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’associació sense ànim de lucre
ARAE.
Segon.- Fer una reserva pressupostària de 14.700 €, a l’orgànic 03 Educació del
pressupost municipal, per tal de desenvolupar el projecte.
8 – APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ EXTRAORDINÀRIA AMB
L’ENTITAT CLUB DE BÀSQUET LLIÇÀ D’AMUNT
Vista la necessitat i la sol·licitud d’ajut del Club Bàsquet Lliçà d’Amunt perquè
l’Ajuntament col·labori de manera directa amb el desajust econòmic patit pel Club i
sufragui una part molt important de les despeses derivades de les quotes impagades
per famílies amb dificultats, facilitant d’aquesta manera la realització de la seva
activitat i el seu esport.
L'Ajuntament de Lliçà d’Amunt considera una necessitat prioritària la promoció de
l’esport en edat escolar, la formació esportiva dels infantis i joves del poble, i està
interessat en la projecció d'activitats esportives al municipi que puguin ajudar a la
cohesió social i a l’educació i formació dels seus infants i joves.
A més, es mostra obert a la col·laboració i suport a les entitats esportives municipals
sense ànim de lucre i, per tant, ha accedit a concedir l’ajut econòmic demanat, per
valor de 10.000,00 €.
Per tant, amb la conseqüent voluntat, s’ha redactat el text del conveni que ha de
regular aquest ajut.
Vist l’informe – proposta del tècnic d’esports,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar el Conveni amb l’entitat Club Bàsquet Lliçà d’Amunt per la concessió
d’una subvenció extraordinària per a l’any 2016.
9 – ACCEPTACIÓ DELS AJUTS DE SUPORT A LA FUNDACIÓ EDUCATIVA DE
LES FAMÍLIES PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS “VALORS PER
FER-LOS CRÉIXER” I “CAMINANT CAP A L’AUTONOMIA”
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
regulador, de la convocatòria per a la concessió de recursos que s’hi inclouen, en el
marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019, així com de la carta de serveis.
oferint línies de suport de tipus econòmic, tècnic i material, amb termini de presentació
de sol·licituds fins al 31 de març de 2016 per als ajuts de tipus econòmic i alguns de
tipus tècnic i material.
Vist que la Regidoria d’educació va fer les següent sol·licituds de subvenció de tipus
material que han estat acceptades per la Diputació de Barcelona.
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A – Suport a la funció educativa de les famílies. Taller “Valors per fer-los créixer”
Codi XGL: 16/Y/227478
Aportació Diputació: 478€
Es preveu portar-la a terme en el període de gener a juny de 2017.
B – Suport a la funció educativa de les famílies. Espai de formació “Caminant cap a
l’autonomia”
Codi XGL: 16/Y/227693
Aportació Diputació: 478€
Es preveu portar-la a terme en el període de gener a juny de 2017.
Vista la proposta del Regidor d’educació,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Acceptar els ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla
Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019, per a la realització el taller “valors per fer-los
créixer” (codi XGL 16/Y/227478), amb un import de 478 €, i per a l’espai de formació
“Caminant cap a l’autonomia” (codi XGL 16/Y/227693), amb un import de 478 €.
10 – SOL·LICITUD D’AJUT A LA DIPUTACIÓ PER AL “PROJECTE QLIKVIEW
INDICADORS SOCIO-DEMOGRÀFICS LOCALS”
Vist que la Diputació de Barcelona inclou, dins la convocatòria de subvencions del
Catàleg XGL 2016, l’ajut de recurs tècnic consistent en el “Projecte QlikView
Indicadors sociodemogràfics locals”, com a eina d’anàlisi de dades de caràcter
sociodemogràfic, ofert pel Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana,
de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació.
Tenint en compte que aquesta eina és una aplicació informàtica que permet analitzar i
visualitzar la informació del padró municipal d’habitants, i que pot ser molt útil per a la
consulta de dades estadístiques.
Vist que aquesta actuació no suposa cap cost per a l’Ajuntament.
Vist que el termini de sol·licitud acaba el 30 de setembre de 2016.
Vista la proposta del regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la presentació davant la Diputació i dins la convocatòria de
subvencions del Catàleg XGL 2016, de l’ajut de recurs tècnic consistent en el “Projecte
QlikView Indicadors sociodemogràfics locals”.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
11 – APROVACIÓ DE COMPENSACIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS AMB EL
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL
Vist l’Informe d’intervenció 16/2016, relatiu a la proposta de compensació de crèdits
amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, segons el qual, d’acord amb la normativa
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aplicable i comprovada l’existència dels documents en què es basen els imports
objecte de dita compensació, s’hi informa favorablement,
Vista la proposta del regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Autoritzar al Consell Comarcal del Vallès Oriental respecte la compensació de
deutes proposada per l’esmentada entitat.
12 – BAIXA I DEVOLUCIÓ D’UNA QUOTA DEL CASAL D’ESTIU 2016
La senyora M. C. Y.T., ha presentat la baixa al servei de Casal d’Estiu 2016, per
qüestions que han estat acceptades per la Regidoria de Joventut com a vàlides per a
l’execució de la baixa i, per tant, de la devolució de l’import de la quota que va ser
contractada.
La quota a retornar és de 317€, servei de 5 setmanes de Casal d’Estiu, matí més 5
setmanes de menjador, i el càrrec valor del rebut és el 01012159/0000000052
Vista la proposta del Regidora de joventut i barris,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar la baixa i devolució de la quota de casal d’Estiu 2016, sol·licitat per la
senyora M. C. Y.T., rebut és el 01012159/0000000052, per l’import de 317 €.
13 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
13.1.- 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:
-

ESM, un ajut de 25,43 € per a llibres escolars.
OLG, un ajut de 105 € en concepte de transport públic
SSM, un ajut de 893,19 €, dels quals 701,98 € són de deute de
subministrament d’aigua i 191,21 € dels cost de la instal·lació nova.
MOA, Revocació del servei del SAD perquè la família ha contractat una
cuidadora.
GC, un ajut de 11,70 € per a material escolar.
DOA, un ajut de 360 € per a alimentació durant un període de tres mesos.
OCF; un ajut de 890,17 € per al pagament d’endarreriments de factures
d’electricitat.
CAA; un ajut de 240€ per a alimentació a raó de 80 € mensuals i un ajut de 60
€ per a higiene.
ASC; un ajut de 240 € per a alimentació, a raó de 60€ mensuals.
CMR; un ajut per a alimentació de 240€, desglossats en 80€ mensuals, i un
ajut de 60€ per a higiene, a raó de 20 € mensuals.
JGM, un ajut de 300 € per a alimentació, a raó de 80 € mensuals i un ajut de 60
€ per a higiene.
ARI, un ajut de 660 € per a lloguer de l’habitatge pel període de quatre mesos.
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-

AOE, un ajut de 1.140 € per a la plaça de lactant a l’escola bressol, de
setembre a desembre de 2016.
MML, un ajut de 240€ per a alimentació, a raó de 80 € mensuals, i un ajut de
40 € per a higiene.
CAC, un ajut de 300€ en concepte d’alimentació i higiene, dividits en tres
mesos.
CAC, un ajut de 100 € per a medicació.
TRG, un ajut de 360 € en concepte d’alimentació i higiene, dividits en tres
lliuraments mensuals
AMG, un ajut de 240€ per a medicació, un ajut de 180 € quota escola bressol
de tres mesos i un ajut de 80 € per a material escolar.
JFL, prestació del servei de teleassistència en règim de copagament de 8,43 €.
MHP, un ajut de 820 € per al pagament de la quota i material de cursos de FP.
SRS, un ajut de 168 € per a mèdic
ació.
SRS, un ajut de 344,50 € en concepte d’activitat extraescolars educatives.
CAC, un ajut per a la compra d’aliments bàsics.
EMC, un ajut de 479 € per a l’adquisició d’un ordenador, a retornar en quotes
de 40 € mensuals.
IBF; un ajut de 740 € per a tractament psicopedagògic per a un període de tres
mesos.
ARI, un ajut de 660 € per a lloguer de l’habitatge per a quatre mesos.

13.2.- FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS
- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-econòmica
del senyor J. M. F.T., 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:
Segon.- Aprovar la continuació del fraccionament del pagament del deute pendent en
impostos i taxes municipals del senyor J. M. F.T., en quotes mensuals de 100€.
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.

13.3.- APROVACIÓ HORARI PER A L’ANY 2017 DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ATENCIÓ A DOMICILI I ATENCIÓ A CURA DE LES PERSONES, ESTABLERT
AMB EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

9

La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 18 d’agost de 2015, va acordar
sol·licitar l’adhesió a la prestació del servei d’Atenció a Domicili (SAD) del Consell
Comarcal del Vallès Oriental, i va establir les hores complementàries d’acord amb les
necessitats previstes pel departament d’Acció Social.
En aquests moments, cal aprovar per la Junta de Govern Local les hores setmanals i
anuals per a l’any 2017, en concepte del servei de cura i acompanyament a la persona
com a SAD dependència i/o SAD social.
Vista la proposta del Regidor d’Acció Social,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Establir que les hores que s’encarreguen al Consell Comarcal són per la
prestació del servei de cura de la persona i de la llar, i que el Servei de la Llar (neteja)
el continuarà prestant directament l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
Segon.- Aprovar la previsió d’hores de SAD per a l’any 2017, en 40 hores setmanals,
amb un total de 2340 hores, amb un marge d’un 10% de més o de menys. Assignades
al pressupost d’Acció Social per a 2017, en la partida pressupostària 4/2310/22699 2.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental.
14 – AFERS SOBREVINGUTS
14.1.- APROVACIÓ OBRA CIVIL ACTUACIÓ 5 PLA INVERSIONS AIGUA 2016
En data 2 de maig de 2016 es va aprovar la primera fase del Pla d’inversions en la
Xarxa d’Aigua 2016.
Respecte l’actuació 5 d’aquest pla d’inversions, es disposen de dos pressupostos per
l’obra civil:
-

Obres i Paviments Llovet: 43.012’18 € abans d’IVA.
SOREA: 43.453’52 €, sobre el qual SOREA carrega un 6% de benefici
industrial i un 13% de despeses generals. Import final abans d’IVA: 51.709’68
€.

El pressupost de Llovet incorpora una partida (núm. 14) omesa en el pressupost de
SOREA per import de 1.348,50 €. Comparant els pressupostos en igualtat de partides,
el pressupost de Llovet pujaria a 41.663,68 €, que serien 50.413,05 € IVA inclòs.
Vista la proposta del Regidor de Comerç, Consum, Turisme i Empresa i Companyies
de Serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Encarregar l’execució de l’obra civil de l’actuació 5 (C/ Estany de Banyoles)
del pla d’inversions a l’empresa Obres i Paviments Llovet conforme els termes del
pla aprovats, per un import de 43.453’52 € + IVA.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
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14.2.- APROVACIÓ OBRA HIDRÀULICA ACTUACIÓ 5 PLA INVERSIONS AIGUA
2016
En data 2 de maig de 2016 es va aprovar la primera fase del Pla d’inversions en la
Xarxa d’Aigua 2016.
Respecte l’actuació 5 d’aquest pla d’inversions, SOREA ha presentat un pressupost de
l’obra hidràulica a realitzar, per un import de 20.221’01 €, sobre el qual SOREA
carrega un 6% de benefici industrial i un 13% de despeses generals. Import final abans
d’IVA: 24.063’00 €.
Vista la proposta del Regidor de Comerç, Consum, Turisme i Empresa i Companyies
de Serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Encarregar l’execució de l’obra hidràulica de l’actuació 5 (C/ Estany de
Banyoles – subcapítols 5.2, 5.3, 5.4 i 5.5) del Pla d’Inversions a l’empresa SOREA,
SAU, conforme els termes del pla aprovats, per un import de 24.063’00 € abans d’IVA.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
14.3.- APROVACIÓ DE LES CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN LA FIRA DE
NADAL I ENTITATS 2016
Els dies 10 i 11 de desembre es portarà a terme la Fira de Nadal i Entitats de Lliçà d’Amunt
2016.
Des de la Regidoria de Cultura s’han actualitzat les dades i les condicions per a la
participació en aquesta edició 2016.
Vista la proposta del Regidor de Cultura, Serveis Municipals i Comunicació i Relacions
Institucionals,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar les condicions de participació a la Fira de Nadal i Entitats de Lliçà d’Amunt
per aquest any 2016
14.4.- APROVACIÓ D’UN CONVENI DE FORMACIÓ PRÀCTICA D’ALUMNES EN
CENTRE DE TREBALL
S’acorda aprovar el Convenis de col·laboració amb l’Institut de Lliçà, per la formació
pràctica de l’alumna A. A. G. en centre de treball, a la biblioteca municipal de ca
l’Oliveres, pel període comprès del 29 de setembre de 2016 al 7 d’octubre de 2016.
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 19,10 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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