ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
14 DE GENER DE 2019

Lliçà d’Amunt, 14 de gener de 2019.
A les 18,05 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 i regidores Manel Busquets Mateu, Yolande Rose
Georgette Rabault i Antonio Polo Lama. S’han excusat la regidora Maria del Mar
Pedrerol Villarroya i el regidor Jordi Juárez Heredia. 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 sessions efectuades per la Junta de Govern Local els
dies 17 i 24 de desembre de 2018.

2 - DESPESES
No se n’han presentat.

3 - AFERS DE SERVEIS SOCIALS
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:
-

-

-

P. 207. ATA; Bonificació del 75% d’impostos pendents del 2017 i
fraccionament de la resta més els corresponents al 2018 en quotes de 40€
mensuals.
P. 375. RTY; un ajut de 626,15€ per cobrir el 80% del deute en factures de la
llum. La família fraccionarà el 20% restant i es compromet a pagar les factures
posteriors al dia.
P. 419. EMVR; un ajut de 240€ en concepte de targeta moneder, repartits en
tres lliuraments mensuals.
P. 420. BDAL; un ajut de 320€ en concepte de targeta moneder, repartits en
tres lliuraments mensuals.
P. 421. MNVG; un ajut de 300€ en concepte de targeta moneder, repartits en
tres lliuraments mensuals.
P. 422. BAL; un ajut de 60€ per a sortides escolars.
P. 423. EMCV; un ajut de 272,92€ per donar d’alta el servei d’aigua d’un pis de
mesa d’urgència.
P. 424. JGT i SGT; bonificació del 50% dels impostos de 2015 o 2016, i
fraccionament de la resta a 20€ mensuals.
P. 425. CRAM, un ajut de 60,24€ en concepte de transport públic.
P. 426. ICF; un ajut de 105€ en concepte de transport públic.
P. 427. ESP; un ajut de 830€ en concepte de menjador escolar, pel 2n
trimestre del curs 2018-19 dels quatre fills.
P. 3/19. ESM; un ajut de 306,6€ per la compra de vint bombones de butà.
P. 4/19 ESM; un ajut de 30€ per a medicació.

-

P. 5/19. EMP; un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, repartits en tres
lliuraments mensuals.
P. 7/19; MJMN; un ajut de 433,2€ en concepte de beca d’escola bressol, pels
mesos de gener, febrer i març.

4 - APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI PER AL COFINANÇAMENT DEL
ROMANENT NEGATIU DEL CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL MONTSERRAT
MONTERO
El dia 30 d’agost de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar la signatura del
Conveni al cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial
Montserrat Montero.
El Consell Comarcal proposa aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de
modificació d’aquest conveni en el seu article 2.1 que ha de dir:
“En relació amb el romanent negatiu del CONSORCI corresponent a l’any
2016, no més enllà del 31 de març de 2019, l’AJUNTAMENT ha d’abonar al
CONSELL COMARCAL l’aportació econòmica referenciada en el quadre
següent //...
... Municipi: Lliçà d’Amunt. Can Vila. Alumnes: 2016-2017: 1. Nombre habitants:
14.759. Import de les aportacions: 158,55€. ... “
Vista la proposta del regidor d’Educació i Acció Social,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Signar l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per al cofinançament del romanent negatiu del Consorci
d’Educació Especial Montserrat Montero.

5 - AFERS SOBREVINGUTS
5.1.- CANVI DE TITULAR DE LA PARADA 89 DEL MERCAT SETMANAL
El senyor Antonio Caler Capel, titular de la parada número 89 del mercat setmanal dels
diumenges a Lliçà d'Amunt, ha sol·licitat, per instància amb registre d'entrada número
11910, el canvi de titular, proposant com a nou titular el senyor R. E. M.
Vist que el Reglament del mercat permet el canvi de titular de la parada, sempre que
es trobi al corrent de les obligacions tributàries.
Vista la proposta del Regidor de Comerç, Consum, Turisme i Empresa i Companyies
de Serveis.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el canvi de titular de la parada 89 del mercat setmanal de Lliçà
d’Amunt, essent el nou titular el senyor R.E.M.
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat, a partir del corresponent al primer
trimestre de 2019, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19.

Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

5.2.- CANVI DE TITULAR DE LA PARADA 90 DEL MERCAT SETMANAL
La senyora A. N. R. A., titular de la parada número 90 del mercat setmanal dels
diumenges a Lliçà d'Amunt, ha sol·licitat, per instància amb registre d'entrada número
11717, el canvi de titular, proposant com a nou titular el senyor S. E. M.
Vist que el reglament del mercat permet el canvi de titular de la parada, sempre que el
es trobi al corrent de les obligacions tributàries.
Vista la proposta del Regidor de Comerç, Consum, Turisme i Empresa i Companyies
de Serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el canvi de titular de la parada 90 del mercat setmanal de Lliçà
d’Amunt, essent el nou titular el senyor S. E. M.
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat, a partir del corresponent al primer
trimestre de 2019, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

5.3.- CONTRACTACIÓ DE COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT PER A
L’ACTUACIÓ 3 DEL PLA D’INVERSIÓ D’AIGUA 2018
En data 21 de gener de 2019 està previst l’inici de les obres relatives a l’actuació 3 del
Pla d’Inversions Anual 2018 de la xarxa d’aigua, a l’Avinguda Països Catalans de Lliçà
d’Amunt.
És necessari un Coordinador de Seguretat i Salut per les obres esmentades. S’ha
demanat pressupost a l’arquitecte tècnic Sr. Josep Lluís Sala Sanguino, que l’ha
presentat per un import de 423,50 €, IVA inclòs.
Per iniciar les obres esmentades cal tenir designat el coordinador de Seguretat i Salut
amb antelació per realitzar totes les seves tasques prèvies.
Vista la proposta del Regidor d’Esports, Mobilitat i Companyies de Serveis
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Nomenar al senyor Josep Lluís Sala Sanguino, coordinador de seguretat i
salut de les obres relatives a l’actuació 3 del Pla d’Inversions Anual 2018 de la xarxa
d’aigua, a l’Avinguda Països Catalans de Lliçà d’Amunt.
Segon.- Aprovar el pressupost per l’execució d’aquestes tasques, per un total de
423,50 €, IVA inclòs.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 18,18 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i
conforme, signaran l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica.
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