ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
25 DE JULIOL DE 2016

Lliçà d’Amunt, 25 de juliol 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, Manel
Busquets Mateu i 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 sessió anterior, efectuada per la Junta de Govern Local el
dia 18 de juliol de 2016.
2 – DESPESES
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement
d’Obligació:
-

Catering Sensacions SL; menús pel dia 8 de setembre 2016, (50%); d’import
17.013,80€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
Draulic Fren SL; manteniment de vehicles; d’import 3.112,10€; amb càrrec a la
partida 18/1621/21400.
Comercial Gasuir SL; subministrament de gas/A; d’import 7.384,70€; amb
càrrec a la partida 18/1621/22103.
Taller Mirel & Javi SCP; manteniment de vehicles; d’import 11.101,63€; amb
càrrec a la partida 18/1621/21400.
Taller Mirel & Javi SCO; manteniment de vehicles; d’import 7.071,37€; amb
càrrec a la partida 18/1621/21400.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria
orgànica a planta, juny 2016; d’import 6.538,82€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades
RMO juny 2016; d’import 8.672,56€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades
RMO directe Mataró, juny 2016; d’import 25.545,94€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Iluminación Albadalejo S.L.; lloguer equip d’il·luminació Nit de l’esport; d’import
6.406,95€; amb càrrec a la partida 07/3410/22609.
Autoservei d’Alimentació Bassa SL; menjars escola bressol Nova Espurna;
d’import 3.155,57€; amb càrrec a la partida 09/3230/22105.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; Servei comarcal de
deixalleries, tercer trimestre 2016; d’import 16.969,74€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; quota dels municipis
adherits al Consorci, tercer trimestre 2016; d’import 11.424,51€; amb càrrec a
la partida 18/1622/22700.
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-

Empresa Sagalés SA; servei municipal de transport, juny 2016; d’import
38.079,25€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
Tallers Manteniment Medi Ambient S.L.; reparació camió 0745 FZJ; d’import
3.597€; amb càrrec a la partida 18/1621/21400.

3 – ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT ESPORTIU
DE GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL
El Sr. Alcalde, per decret de 28 de juny de 2016, ratificat per la Junta de Govern Local
a la sessió efectuada el 4 de juliol de 2016, va acordar convocar un procediment per a
la contractació de la Renovació del paviment esportiu de gespa artificial del Camp de
Futbol 11
Durant el període de presentació d’ofertes, s’hi van presentar un total de vuit
empreses.
La Mesa de contractació s’ha reunit per analitzar aquestes proposicions i ha emès la
corresponent Acta, amb la proposta d’adjudicació del contracte, que ha elevat a la
Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació,
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.-, Adjudicar, de manera provisional, el contracte per a l’execució de les obres
de Renovació del paviment esportiu de gespa artificial del Camp de Futbol 11, a
l’empresa Mondo Ibérica S.A., per l’import de 115.218,18€, més l’Iva.
Segon.- Requerir a l’empresa proposada, Mondo Ibérica SA, per a que en el termini de
10 dies presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i d’haver constituït la
garantia definitiva que sigui procedent.
Tercer.- Una vegada presentada la documentació assenyalada en el punt Segon,
considerar coma definitiva l’adjudicació del contracte.
Quart.- De no complimentar-ne adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-ne en aquest cas a
recavar la mateixa documentació al licitador següent, en l’ordre en que hagin quedat
classificades les ofertes.
4 – SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS AL PUOSC, PERÍODE 2016 – 2017
Vist el Decret 273/2016, de 12 de juliol, del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC núm. 7162 de 14
de juliol, pel qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a
despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya per al període 2016-2017, i s'obre la convocatòria per a aquest període.
Vist que aquest Decret estableix com a termini de presentació de les sol·licituds d’ajut, des
del 15 de juliol fins al 12 de setembre de 2016.
Un cop estudiades les necessitats de finançament del pressupost municipal per al període
2016-2017, segons memòria descriptiva de les despeses de reparacions, manteniment i
conservació dels diferents béns (infraestructures, edificis, maquinària, vehicles, jardineria
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...) que té l’Ajuntament per tal de poder prestar els serveis als ciutadans, i que s’apliquen a
l’article pressupostari 21 de l’annex 3 de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la
qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, i que es finançaran a
càrrec de la subvenció al llarg del període 2016-2017.
Vist l’informe favorable d’Intervenció.
Vista la proposta del regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la presentació de sol·licitud de subvenció dins la convocatòria d’ajuts
aprovada pel Decret 273/2016, de 12 de juliol, del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge, per a despeses de reparacions, manteniment i
conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, per al període 2016-2017, segons
la memòria descriptiva de les despeses que es finançaran a càrrec de la subvenció.
Segon.- Donar trasllat del present acord al Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
5 – APROVACIÓ DEL PAGAMENT A L’ATENEU L’ALIANÇA DELS IMPORTS
CORRESPONENTS A MAIG, JUNY I JULIOL, PELS CONCEPTES
D’ESPECTACLES INFANTILS, CONCERTS, CESSIÓ DE SALA I LA JUGUESCA
Vist el conveni entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Ateneu l’Aliança per a l’Any 2016, per
a l’organització d’activitats i cessió de la sala al llarg de l’any.
Vist el quadre de pagaments previst per la Regidoria de Cultura, per tal per donar
compliment al conveni anterior.
Vist que, segons la planificació anterior proposada per la regidoria de Cultura, estan
pendents de pagament els següents imports corresponents als mesos de maig, juny i juliol
de 2016:
Mes: maig de 2016
Import: 2.500,00 €
Conceptes inclosos:
- Concerts i Festa Anyal: 833,33 €
- Espectacles infantils: 1.000,00 €
- Cessió de sala:
666,67 €
Mes: juny de 2016
Import: 1.500,00 €
Conceptes inclosos:
- Concerts i Festa Anyal: 833,33 €
- Cessió de sala:
666,67 €
Mes: juliol de 2016
Import: 14.166,67 €
Conceptes inclosos:
- Juguesca:
13.500,00 €
- Cessió de sala: 666,67 €
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Vist l’informe favorable de l’interventor.
Vista la proposta del regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies,
La Junta de Govern Local, ACORDA:

Únic.- Efectuar el pagament dels imports corresponents als mesos de maig,
juny i juliol de 2016 indicats anteriorment, d’acord amb la planificació de
pagaments corresponents al conveni per a l’any 2016, entre l’Ajuntament i
l’Ateneu l’Aliança.
6 – APROVACIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI D’ESCOLARITZACIÓ EN
PRIMERA INFÀNCIA CURS 2015-2016 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
D’acord amb l’anunci del BOPB de l’11 de juliol de 2016, la Diputació de Barcelona va
aprovar, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", el Programa
complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2015-2016.
La Diputació de Barcelona ha notificat la resolució aprovant l’ajut de 3.334,24 € (XGL
16/X/226558), del Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs
2015-2016.
Vista la proposta del Regidor d’educació i acció social
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Acceptar l’ajut de 3.334,24 € (XGL 16/X/226558), del Programa complementari de
finançament de les llars d'infants de titularitat municipal per al curs 2015-2016.
7 – ENCÀRREC DE LES TASQUES DE PINTAR DIVERSOS EDIFICIS ESCOLARS
DEL MUNICIPI
Una vegada examinats els pressupostos presentats, s‘acorda encarregar les tasques
de pintar els edificis de diferents centres escolars del municipi, a les impreses i pels
imports que s’especifiquen a continuació:
-

Escola Bressol Nova Espurna, a l’empresa Pintura Vallés SA, per l’import de
4.170, 00 €, més l’Iva.
Escola Països Catalans, a l’empresa Servicios JAF S.A., per l’import de
5.980,00 €, més l’Iva.
Escola Sant Baldiri, a l’empresa Servicios JAF S.A., per l’import de 5.200,00 €,
més l’Iva.

8 – AFRES DE SERVEIS SOCIALS
8.1.- 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:
-

EMC, un ajut de 47 € en concepte de llibres escolar, amb el compromís de
devolució de 179 €.
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-

REB; un ajut de 36€ per a tractament odontològic
ECV, un ajut de 300€, en concepte d’alimentació per a tres mesos.
AOE; un ajut de 240€ per a alimentació, a raó de 80€ mensuals
MHP; un ajut de 150€ per a alimentació, a raó de 50e mensuals
SRS, un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a raó de 100€ mensuals per
alimentació i 20€ mensuals per higiene.
EVR; un ajut de 360€ per a alimentació a raó de 120€ mensuals
Aurora Sánchez Martínez; un ajut de 300€, a raó de 80€ per aliments frescos i
20€ per a higiene mensuals.
LMC, un ajut de 240€ per a alimentació, dividits en 40€ mensuals
ESM, un ajut de 115,94€ per al pagament de dues factures d’aigua.
EMC, un ajut de 300€ per a alimentació, a raó de 100e mensuals
Ana Reyes Iglesias, una ajut de 296 € per a llibres escolars de dos alumnes.
MNV; un ajut de 160€ en concepte de suport a l’èxit escolar, adquisició de
tauleta.
JGM, un ajut de 40€ per a productes d’higiene per a dos mesos.
PMS; un ajut de 140€ per a alimentació, d’agost a novembre.
CAA, un ajut de 40€ per a productes d’higiene durant dos mesos.
ASC, un ajut de 90€ per a alimentació, a raó de 30€ al mes.
CAM; un ajut de 200€ per a higiene i alimentació, per a quatre mesos.
JBJ, un ajut de 300€ per a la compra d’aliments frescos, en tres lliuraments
mensuals de 100€
ESM; un ajut de 300€. per a la compra d’aliments, en tres lliuraments mensuals
de 100€.
OCF, un ajut de 360€, per a alimentació i higiene, en lliuraments mensuals de
120€.
MMC, un ajut de 240€ per a alimentació, a raó de 80€ mensuals.
MRE, un ajut de 150€ en concepte d’alimentació, per a tres mesos.
VLM; un ajut de 280€ per a alimentació per a tres mesos.
MMC, un ajut de 150€per a alimentació, per a tres mesos.
OJL, un ajut de 300€ per a alimentació a raó de 100€ mensuals.
CDM, un ajut de 300€ per a alimentació, a raó de100€ mensuals
SHC; prestació del servei de Teleassistència, en règim de copagament de
8,43€ mensuals
JLM, prestació del servei de Teleassistència, fent-se càrrec del total de la
quota.
CCG; prestació de Servei d’auxiliar de neteja durant dues hores setmanals.
RTL; prestació del servei d’assistència domiciliària i menjador solidari a domicili
CRP, prestació del servei de neteja de la llar durant dues hores setmanals i
donar-los d’alta al servei de menjador a domicili.

8.2.- AJUTS ESCOLARS PER MATERIAL I ESCOLA BRESSOL DEL CURS 2016 –
2017.
La Regidoria de Benestar i Família ha presentat la proposta d’atorgaments d’ajuts
socials per a material i escola bressol del curs 2016 – 2017, d’acord amb el barems
aprovats per la Junta de Govern Local, a la sessió de 23 de maig de 2016
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Atorgar els ajuts per a material i escola bressol del curs 2015 -2016, que es
relacionen a continuació:
Escola / Institut

sol·licituds

aprovades

denegades

import becat total
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Miquel Martí Pol
Institut Hipàtia Alex.
Institut Lliçà
Centres fora municipi
Escola Lliçà
Escola Rosa Oriol

41
23
32
23
65
34

29
20
19
13
42
24

12
3
13
10
23
10

2.502,50 €
1.622,10 €
1.088,34 €
437,93 €
1.823,25 €
1.062,90 €

Total material

218

147

71

8.537,02 €

8
6

6
3

2
3

6.932,40 €
3.883,50 €

14

9

5

10.815,90 €

E. Bressol Espurna
E. Bressol Palaudàries
Total Escola Bressol

TOTAL: 19.352,92 €
9 – AFERS SOBREVINGUTS
9.1.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CASAL PER A GENT GRAN A
PALAUDÀRIES
L’empresa Codina, Prat, Valls i Arquitectes Associats S.P., per encàrrec de l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt, ha redactat el Projecte bàsic i d’execució de Casal per a Gent Gran de
Palaudàries.
L’Arquitecta municipal i l’Interventor municipal han emès informes favorables,
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte bàsic i d’execució de Casal per a Gent Gran de
Palaudàries, redactat per l’empresa Codina, Prat, Valls i Arquitectes Associats S.P
Segon.- Exposar aquest projecte a informació pública a través dels butlletins oficials
corresponents i tauler d’edictes de l’Ajuntament; considerant-lo aprovat definitivament si
durant el període reglamentari no s’hi presenten al·legacions.
9.2.- CANVI DEL SUPLENT DE L’EXPLOTACIÓ D’UNA PARADA DEL MERCAT
SETMANAL
El titular de la parada núm. 31 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, J.
C. R., ha demanat, per instància rebuda amb registre d'entrada número 5779, posar de
Suplent el senyor M. A. S. R.
Vist que el Reglament del mercat permet el canvi de suplent de la parada, sempre que
el titular estigui al corrent de les obligacions tributàries.
Vista la proposta del Regidor de comerç, consum. turisme, empresa i companyies de
serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Primer.- Aprovar el canvi de suplent de la parada número 31, del mercat setmanal,
essent el nou suplent el senyor M. A. S. R.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
9.3.- CONVOCATÒRIA DE LA PROVISIÓ, PER PROMOCIÓ INTERNA, D’UNA
PLAÇA D’ADMINISTRATIU DE SERVEIS SOCIALS
S’han redactat les bases que regiran la provisió, mitjançant promoció interna, d’una plaça
d’administratiu adscrita al departament de benestar i família, grup C-1, en règim laboral
temporal.
Atès que en exercici de les competències atribuïdes per la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal
i de règim local de Catalunya, en relació amb la Llei 7/85, de 2 d'abril, d'aquesta corporació,
és possible efectuar la convocatòria de les proves simultàniament, amb subjecció a
l'aprovació de les bases que regeixen la convocatòria.
Vista la proposta del Regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir mitjançant promoció
interna, una plaça d’administratiu adscrita al departament de benestar i família, grup C-1,
en règim laboral temporal.
Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies naturals, mitjançant
anuncis al tauler d'edictes de l'Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya. Considerant-ne definitivament aprovades en el cas que no
es produïssin reclamacions.
Tercer.- Convocar simultàniament el procediment per a la provisió mitjançant promoció
interna, d’una plaça d’administratiu adscrita al departament de benestar i família, grup C-1,
en règim laboral temporal.
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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