ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
27 DE MARÇ DE 2015

Lliçà d’Amunt, 27 de març de 2015
A les 9,35 hores es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió ordinària
de primera convocatòria, que presideix l’Alcalde, senyor Ignasi Simon i Ortoll. Hi
assisteixen els regidors Jordi Juárez Heredia, Josep Santiago Ariza, i Juan Miguel
Valderrama García. No assisteix el regidor Antonio Guijarro Huertas. Són assistits per
la Secretària accidental de la Corporació Sra. Gemma Navarro i Medialdea i per
l’Interventor municipal, Sr. Josep Vivancos i Monter.

1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
S’acorda aprovar l’acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local, efectuada el
dia 16 de març de 2015.

2 – DESPESES
2.1.- AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESA
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització i Disposició de Despesa:
-

Distribucions L y F Vic SL.; Senyal informatiu de velocitat amb radar; d’import
7.220 €; amb càrrec a la partida 12/1320/62300.

2.2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT D’OBLIGACIÓ
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició I Reconeixement
d’Obligació:
-

Taller Mirell & Javi SCP; reparació de vehicle; d’import 3.465,08 €; amb càrrec
a la partida 18/1621/21400.
Usis Guirao SL; botes uniforme policia; d’import 3.469,99 €; amb càrrec a la
partida 12/1320/22104.
Empresa Sagalés SA; servei municipal de transport viatgers, gener 2015;
d’import 38.079,25 €; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
Empresa Sagalés SA; servei municipal de transport viatgers, febrer 2015;
d’import 38.079,25 €; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
Perkins Prat SL; compra vehicle Renaul Midlener M200 per la brigada; d’import
6.050 €; amb càrrec a la partida 17/9200/6240.
C.P.M. Construcciones, Pintura y Mantenimiento SAU; certificació número 3
obres d’Ampliació del Casal de la Gent Gran; d’import 20.617,06 €; amb càrrec
a la partida 17/1532/61900.
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-

Neus Viñeta Nogué; curs d’anglès i material de promoció econòmica; d’import
3.828,44 €; amb càrrec a la partida 08/4300/22706.
Endesa Energia SA Unipersonal; consum elèctric; d’import 54.456,17€; amb
càrrec a les partides 03/3230/22100, 07/3420(/22100, 09/3230/22100,
10/9240/22100, 15/1650/22100 i 16/9200/ 22100.

2.2.- RECONEIXEMENT D’OBLIGACIÓ
S’acorda aprovar els següents documents de Reconeixement d’Obligació:
-

Repsol Directo SA; repsol energy, d’import 3.242,80 €; amb càrrec a la partida
03/3230/22102.
Repsol Directo SA; repsol energy, d’import 3.339,60 €; amb càrrec a la partida
07/3420/22103.
Repsol Directo SA; repsol energy, d’import 3.364,10 €; amb càrrec a la partida
03/3230/22102.

3 - ADJUDICACIÓ DE L'ARRENDAMENT D'UN TERRENY MUNICIPAL PER A LA
INSTAL·LACIÓ D'UNA CASETA DE VENDA DE PRODUCTES PIROTECNICS
Examinat l’expedient incoat per a la utilització temporal d’un terreny municipal per a la
instal·lació d’una caseta de venda de productes pirotècnics.
Atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 19 de gener de 2015, de concedir
aquesta autorització mitjançant subhasta pública.
Atès que durant el termini establert per a la presentació de proposicions, se n’ha
presentat una, la de Pirotècnia Recreativa Miguel A. Rodriguez e Hijos.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a Pirotècnia Recreativa Miguel A. Rodriguez e Hijos el dret d’ús, pel
període que es dirà, del terreny municipal situat a l’encreuament de l’Av. Països
Catalans amb la carretera de Lliçà d’Amunt a Granollers, a la zona d’aparcament de la
piscina municipal, per a la instal·lació d’una caseta de venda de productes pirotècnics,
i pel preu proposat de 1.120 euros.
SEGON.- El període d’utilització serà del 15 al 23 de juny de 2015.
TERCER.- Aniran a càrrec de l’arrendatari l’abonament del subministrament d’aigua i
llum que consumeixin, la instal·lació i posterior desmuntatge de la caseta, així com
l’obtenció de la preceptiva autorització.
ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats.

4 – APROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI AMB EL CONSORCI PER A LA
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA PER LA REALITZACIÓ DE CURSOS DE CATALÀ
PER A ADULTS
Com a continuïtat de l'edició del curs passat, presentem l'annex al conveni entre el
Consorci per a la Normalització Lingüística i l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt dels cursos de
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català per a adults:
- Nivell Intermedi 2, de 45 h, que es porta a terme de febrer a juny de 2015.
Vista la proposta de la Regidora d’educació, joventut, promoció econòmica i atenció al
ciutadà,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l'annex al conveni amb el Consorci per a la Normalització Lingüística per a
la realització del curs:
-Nivell Intermedi 2, amb un cost total de 2.775,00€, amb càrrec a la partida pressupostària
3260 22699 "Cursos de català per a adults".

5 - ADHESIÓ A LA SEGONA PRÒRROGA
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE L'ACM-CCDL

DE

L'ACORD

MARC

DE

1 - En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va aprovar la proposta d’acord relativa a la segona pròrroga de
l’acord marc pel subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016.
2 - Posteriorment i d’acord amb la clàusula 26 de renovació de preus prevista en el
plec de clàusules administratives (PCAP) s’ha procedit a la fixació dels nous preus del
terme d’energia amb una disminució sobre el preu vigent des de gener del 2015 del
1,6 %.
3 - A partir d’aquesta segona pròrroga, el subministrament d’energia elèctrica a tots els
ens locals adherits a l’acord marc de l’ACM-CCDL serà amb energia 100 % verda, fet
que ajudarà als ajuntaments i ens locals de Catalunya a complir amb els objectius
20/20/20 de l’Estratègia Europa 2020.
Vista la proposta del Regidor d’hisenda, obres, serveis i recursos humans,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar el corresponent acord d’adhesió a la pròrroga del contracte derivat de
l’acord marc de subministrament d’electricitat vigent i enviar la certificació de l’acord,
mitjançant correu postal, al Consorci Català pel Desenvolupament Local (Carrer València,
231, 6º, 08007, Barcelona), així com una còpia del mateix a l’adreça electrònica
juridics3@acm.cat.
ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats.

6 – NOMENAMENT D’UN TÈCNIC AUXILIAR DE MEDI AMBIENT I SALUT
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador de les proves per a la provisió interina
d’una plaça de Tècnic/a auxiliar de Medi Ambient i Salut de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Primer.- Nomenar al senyor J. G. G. M. com a Tècnic auxiliar de Medi Ambient i Salut de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
Segon.- Comunicar el seu nomenament a l’interessat.
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

7 – APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE LA XARXA DE DRENATGES DEL
CARRER JOSEP MARIA DE SEGARRA
Vist l’informe emès per l’Arquitecte municipal, s’acorda aprovar la Memòria valorada sobre
la Millora de drenatges al carrer Josep Maria de Segarra, redactada per l’Enginyer de
camins canals i ports Joan Carles Lodos González, de l’empresa BAC Engineering
Consultancy Group, que consisteix en la captació del corrent subterrani que es produeix a
l’alçada del número 49 del carrer Josep Maria de Segarra, que fa circular l’aigua
superficialment per la calçada, ampliat a un altre punt possible de presència d’aigua al
carrer Ramon Muntaner, número 45.

8 – AFERS DEL MERCAT SETMANAL
8.1.- CANVI DE SUPLENT D’UNA PARADA DEL MERCAT SETMANAL
El titular de la parada núm.7, del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, senyor
F. J. B. A., ha demanat, per instància amb registre d'entrada número 2280, un canvi de
Suplent i proposa com a nou suplent la senyora M. N. M.
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.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer: Acceptar el canvi de suplent de la parada número 7 del mercat setmanal, essent la
nova suplent la senyora M. N. M.
Segon: Notificar aquest acord a tots els interessats.
8.2.- SOL·LICITUD DE CANVI DE PARADA EN EL MERCAT SETMANAL
El titular de la parada núm.59, del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, senyor
S. R. V., ha demanat, per instància rebuda amb registre d'entrada número 2218, canviar de
parada i anar a la 106, que ara resta vacant .
Vist que el reglament del mercat permet el canvi de parada, sempre que el titular estigui al
corrent de les obligacions tributàries.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer: Acceptar el canvi de la parada sol·licitat per el senyor S. R. V., passant a ser el nou
titular de la parada 106. Parada que estava vacant per baixa voluntària. La parada 106 té 5
metres d’amplada.
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Segon: Girar-li el rebut a partir del 2n trimestre del 2015, de la taxa del mercat d’acord amb
l’Ordenança Fiscal núm. 19.
Tercer: Notificar aquest acord a l’interessat.
8.3.- RENUNCIA A UN CANVI DE PARADA DEL MERCAT SETMANAL
El titular de la parada núm.41 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, senyor
J. P. G. ha demanat, per instància rebuda amb registre d'entrada número 2217, la renuncia
al canvi de parada que va demanar per anar a la 66.
Vist que el reglament del mercat permet la renuncia del canvi de parada, sempre que el
titular estigui al corrent de les obligacions tributàries.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer: Acceptar la renuncia del canvi de la parada sol·licitat per el senyor J. P. G., passant
a ser un altre cop el titular de la parada 41. La qual estava vacant per baixa voluntària.
Segon: Girar-li el rebut de la taxa del mercat a partir del 2n trimestre del 2015, d’acord amb
l’Ordenança Fiscal núm. 19.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat.”
9 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
9.1.- AJUTS A FAMILIES
Vist els informes tramesos per les tècniques de serveis socials.
Vista la conformitat de la Regidora del mateixos
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Atorgar els ajuts a famílies amb problemes econòmics i/o socials que es relacionen a
continuació:
-BDA
-BDA
-BDA
-ASM
-MMR
-LDD
-DRS
-DDM
-SMV
-ERG
-MNS
-CEL
-MPM
-PFR
-ARG
-ACB

un ajut econòmic de 49,11€ per un taller de perruqueria
un ajut econòmic de 540€ per aliments frescos
un ajut econòmic de 50€ per colònies escolars
un ajut econòmic de 71€ per transport públic
un ajut econòmic de 74,52€ per rebuts de Sorea
un ajut econòmic de 82€ per material escolar
un ajut econòmic de 300€ per bolquers
un ajut econòmic de 105€ per transport públic
un ajut econòmic de 100€ per anticipar pagaments pendents
un ajut econòmic de 350€ per d’aliments frescos
un ajut per arranjament d’habitatges de 163,92€
un ajut per arranjament d’habitatge de 217,51€
un ajut per arranjament d’habitatge de 159,53€
un ajut per arranjament d’habitatge de 128,51€
un ajut per arranjament d’habitatge de 143,67€
un ajut per arranjament d’habitatge de 146,89€
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-AAG
-MMC
-MRF
-ASC
-EVR
-ESM
-JPG
-MVF
-CMG
-BLB
-ESM
-ECV

un ajut per arranjament d’habitatge de 130,23€
un ajut per arranjament d’habitatge de 146,26€
un ajut econòmic per alimentació de 320€
un ajut econòmic de 500€ per lloguer habitatge
un ajut econòmic de 26,75€ per transport públic
un ajut econòmic de 117,85€ per ajut de subministraments
un ajut per econòmic de 300€ per aliments frescos
un ajut econòmic de 120€ per aliments frescos
un ajut econòmic de 150€ per aliments frescos
un ajut econòmic de 350€ per aliments frescos
un ajut econòmic de 350€ per aliments frescos
un ajut econòmic de 320€ per aliments frescos

9.2.- PROPOSTES D’AJUTS SOCIALS I FRACCIONAMENTS DEL PAGAMENT
D’IMPOSTOS MUNICIPALS
9.2.1.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació
socio-econòmica de la família de M. A. G. O., 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, a sol·licitud del senyor M. A. G. O.,, un ajut social corresponent al
50% del deute en concepte de Impost de Bens Immobles i Taxa de recollida
d’escombraries de l’any 2014; i autoritzar a l’ORGT, en virtut de l’article 42.1 de
l’ordenança general de gestió inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals, per concedir el fraccionament del pagament del restant 50% del deute,
incloent-hi els impostos de l’IBI, recollida d’escombraries i circulació de vehicles
corresponents a l’exercici de 2015, en terminis de 50€ mensuals.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de
l’Organisme de Gestió Tributària.

9.2.2.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació
socio-econòmica de la família de J. A. I. A., 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
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organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Autoritzar a l’ORGT, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, per concedir al senyor
J. A. I. A. el fraccionament del pagament de l’Impost de Béns Immobles i de la Taxa de
Recollida d’escombraries de l’exercici de 2015, en terminis de 20€ mensuals.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de
l’Organisme de Gestió Tributària.

10 – AFERS SOBREVINGUTS
10.1.- COMPRA D’UN VEHICLE PER A LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS
La Brigada d’Obres i Serveis, per tal d’optimitzar i millorar els processos i eines de treball,
així com també per possibilitar la reducció de despeses en factures de senyalització viària,
ha adquirit recentment una màquina per pintar a la via pública
Per poder transportar aquesta maquinària, així com també protegir-la de les inclemències
meteorològiques, és necessari disposar d’un vehicle adaptat a les mides d’aquesta
maquinària, a la vegada que també pugui portar les eines necessàries per realitzar les
feines.
Una empresa del municipi, ens ha ofert la possibilitat d’adquirir un vehicle, i un cop revisada
pel mecànica de la Brigada d’Obres i Serveis, s’ha optat per comprar-la, ja que reuneix les
necessitats demanades.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Acceptar l’oferta presentada per l’empresa Architrans Logístic S.L., per la compra
del vehicle Mercedes Benz Sprinter 309CDI, per un import de 7.000€ més IVA.
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 9,50 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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