ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
19 D’OCTUBRE DE 2015

Lliçà d’Amunt, 19 d’octubre de 2015.
A les 18,15 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, Lourdes Maria Estéfano Orozco,
Albert Iglesias Boza, Maria del Mar Pedrerol Villarroya I Fran Sánchez Castilla. 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 5 d’octubre de 2015.
2 – DESPESES
2.1.- Autorització de Despesa
S’acorda aprovar el document d’Autorització de Despesa corresponent a l’empresa
Talleres Santi Enrique SA, per l’adquisició de dos vehicles elèctrics destinats als
serveis de medi ambient i gestió de residus; d’import 45.486,38€; amb càrrec a la
partida 18/1621/62300.

2.2.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació
2.2.1.- S’acorda aprovar el següents documents d’Autorització, Disposició i
Reconeixement d’Obligació:
-

-

-

C.P.M. , Construcciones Pintura y Mantenimeinto SAU; certificació núm.2 dels
treballs de reparació de filtracions d’aigua al Pavelló d’esports (part 1 – murs
façana); d’import 15.251,06€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900.
C.P.M. , Construcciones Pintura y Mantenimeinto SAU; certificació núm., 3
dels treballs de reparació
de filtracions d’aigua al Pavelló d’esports (part 2 – coberta inclinada); d’import
8.071,32€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900.
Jardineria Pedrerol S.C.P.; treballs manteniment i conservació de parcs, jardins
i espais verds, setembre 2015; d’import 5.141,99€; amb càrrec a la partida
18/1710/21000.
Càtering Sensacions SL; muntatge i menú sopars del 10 de setembre 2015;
d’import 16.470,55€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
Josep Massó Ruhi; lloguer i muntatge i tanques dels dies 10 a 13 de setembre
2015; d’import 5.354€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
Músics de Girona SCCL; actuació La Chatta orquestra l’11 de setembre 2015;
d’import 7.986€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
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-

-

-

Associació de mares i pares d’alumnes del CEIP Països Catalans; beques de
material de l’escola Lliçà d’Amunt pel curs 2015 – 2016; d’import 4.350€; amb
càrrec a la partida 04/2310/22699.
Empresa Sagalés SA; servei municipal de transport de viatgers, agost 2015;
d’import 38.079,25€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
Joaqn Castelló Abogados Penalistas SCP; honoraris advocat judici per
presumptes delictes contra els recursos naturals i el medi ambient; d’import
12.367,50€; amb càrrec a la partida 16/9200/22604.
R.y Construcciones, J. Bolivar SL; treballs realitzats a l’escola Lliçà d’Amunt;
d’import 4.598€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900.
Cesar Nieto Deves – Mundi – Tech; subministrament de 7 fixos d’alumini;
d’import 8.868,09€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900.

2.2.2.- S’acorda Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 235/2015, que resol ”aprovar el
document d’Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació corresponent a
l’empresa Afren Serveis Ambientals SL per a la realització de treballs a la bassa de
Can Dunyó, per l’import de 3.456,20€, amb càrrec a la partida 13/1722/22699.

2.2.3.- Examinada la factura número 0022/2015, presentada per Josep Massó Ruhí el
dia 7 d’octubre de 2015, en concepte de “lloguer d’escenari model XXL 950 els dies 10
a 13 de setembre de 2015, amb 20 mts. de tanques antiavalots homologades, amb el
muntatge, transport i desmuntatge inclosos”, d’import 5.354 €.
Atès que durant la prestació del servei s’han produït incidents que han suposat una
despesa addicional per a l’Ajuntament, valorada en 189 €, tal i com s’especifica en
l’informe emès per la Tècnica de cultura i cooperació.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el document d’Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació
corresponent a Josep Massó Ruhí pel “lloguer d’escenari model XXL 950 els dies 10 a
13 de setembre de 2015, amb 20 mts. de tanques antiavalots homologades, amb el
muntatge, transport i desmuntatge inclosos”, d’import 5.354 €., amb càrrec a la partida
01/3380/22609.
Segon.- Procedir al pagament a Josep Massó Ruhí, de la quantitat de 5.165 €, una
vegada compensada la despesa ocasionada a l’Ajuntament com a conseqüència dels
incidents detectats per la Regidoria de cultura i cooperació.

2.3.- Reconeixement d’Obligació
S’acorda aprovar el document de Reconeixement d’Obligació: corresponent a
l’empresa Repsol Directo SA, pel subministrament de carburant; d’import 4.040,53€;
amb càrrec a la partida 03/3230/22102.

3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET PER A L’ADQUISICIÓ DE DOS FURGONS
ELÈCTRICS
Atès l’informe del tècnic de medi ambient i salut sobre l’adquisició de vehicles elèctrics,
que és del següent contingut:
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“INFORME RELATIU A L’ADQUISICIÓ DE DOS VEHICLES ELÈCTRICS PER AL
SERVEI DE MEDI AMBIENT I GESTIÓ DE RESIDUS
1. Antecedents
Antiguitat del vehicle del servei de medi ambient i residus
El vehicle destinat al servei de medi ambient i gestió de residus, un Ford Fiesta
matrícula B7870OB, va ser traspassat des de l’empresa concessionària del servei de
gestió de Residus Servicios Semat, que ja el va adquirir en el mercat d’ocasió. Aquest
vehicle, per la seva antiguitat, ha patit nombroses avaries.
Necessitat de vehicle lleuger pel servei de neteja viària
Actualment tenim quatre vehicles per fer la neteja de l’entorn de contenidors: 3 Piaggio
Quargo i un microcotxe. El microcotxe té una avaria greu i no val la pena arreglar-lo. Les
Piaggios han tingut moltes avaries i a la pràctica fa mesos que no estan disponibles
totes tres, per a la qual cosa no es pot prestar el servei correctament. Les dues darreres
setmanes hem hagut de llogar un vehicle lleuger a Ruzafa tres dies cada setmana.
Pacte d’Alcaldes contra el canvi climàtic / Pla d‘Acció Energia Sostenible (PAES)
La signatura del Pacte per part de l’Alcalde implica un compromís en reducció de les
emissions contaminants (20%), increment d’energies renovables (20%) per a l’any 2020.
Per la seva banda, el PAES identificava la flota de vehicles municipals com un dels
àmbits on reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle. La compra d’un vehicle
elèctric és una mesura que encaixa amb ambdós iniciatives, a banda que és una acció
demostrativa cara a la població.
Subvenció Movele i ICAEN
L’adquisició d’un vehicle elèctric està subvencionat pel govern espanyol amb el pla
Movele 2015 (8.000 euros fins a finalització dels fons).
2. Relació de fets
S’han demanat tres ofertes de vehicle elèctric de tipus industrial als concessionaris de
Nissan, Peugeot i Piaggio:
Vehicle
Nissan eNV200 (1) confort
Nissan eNV200 (2) bàsic
Peugeot Partner furgón Confort L1
elèctrica
Piaggio New Porter elèctric

Pla Movele
Sí
Sí
No estan adherits

Preu final
22.743,19
19.592,26
30.074,99

No estan adherits

28.938,60

En relació a les dues ofertes de Nissan, la diferència principal de la versió “confort”
respecte a la “bàsic” és l’ABS per a la plaça de passatger i l’aire condicionat. Per una
qüestió de seguretat el model “confort” es considera més adequat.
3. Conclusions
Es proposa aprovar l’adquisició de dos furgons Nissan model “e-NV200” versió
“confort” per un preu de:
22.743,19 € cadascun i un import total 45.486,38 euros
A l’empresa Talleres Santi Enrique, SA, segons l’oferta 001108834 de data 24/09/2015,
a imputar a la partida de gestió de residus 18.1621.62300 del pressupost 2015.”
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Vist el Decret d’Alcaldia número 603, emès el dia 13 d’octubre de 2015, que resolia
l’adquisició d’aquests vehicles, amb la condició de que fos ratificat per la Junta de Govern
Local.
Vista la proposta del Regidor de comunicació, relacions institucionals, cooperació,
cultura, joventut i medi ambient,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 603, i aprovar l’adquisició de dos furgons
elèctrics Nissan model e-NV200 versió confort, a l’empresa Talleres Santi Enrique, SA
per l’import total de 45.486,38 euros, segons l’oferta 00108834 de data 24/09/2015.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

4.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
DE LES ACTUACIONS REALITZADES A LA BASSA DE CAN DUNYÓ
Per l’Ordre AAM/167/2014, de 26 de maig, que modificava l’Ordre AAM/388/2012, de
23 de novembre, es van convocar els ajuts per al finançament d’actuacions en els
espais naturals protegits de Catalunya per als anys 2014 i 2015.
Aquest Ajuntament va rebre una subvenció per realitzar actuacions a la zona humida
denominada “bassa de can Dunyó”, amb número de codi 06004104 a l’Inventari de
Zones Humides de Catalunya, per un import de 5.000 euros.
Vista la Memòria de les actuacions realitzades elaborada pel Tècnic municipal de Medi
Ambient.
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal en relació a les despeses efectuades.
Vist el decret d’Alcaldia número 606, emès el dia 14 d’octubre de 2015, que resolia
l’aprovació de la Memòria i l’aprovació del certificat de despeses amb la condició de
que fos ratificat per la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Ratificar l’aprovació de la memòria d’actuacions realitzades a la bassa de Can
Dunyó elaborada pel Tècnic municipal de Medi Ambient.
Segon.- Ratificar l’aprovació del certificat de despeses realitzades i de compliment de
la normativa de contractació de les administracions públiques signat per l’interventor
municipal.

5,- CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DEL CARRER MOSSÈN CINTO VERDAGUER
Examinat l'expedient de contractació per procediment obert atenent a l’oferta més
avantatjosa econòmicament, per a la contractació de l’execució de les obres
d’urbanització del carrer Mossèn Cinto Verdaguer de Lliçà d’Amunt.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Primer.- Aprovar els Plecs de Clàusules econòmico administratives per a la
contractació de les obres d’urbanització del carrer Mossèn Cinto Verdaguer de Lliçà
d’Amunt, disposant la seva exposició al públic per un període de vint dies al Butlletí
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a que puguin
presentar-se reclamacions, que seran resoltes per la Corporació.
Segon.- Convocar el procediment per a l’adjudicació de les esmentades obres,
publicant simultàniament l’anunci de licitació en el perfil del contractant, procedint la
tramitació corresponent fins a l’adjudicació, ajornant la licitació tot el que sigui
necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra el Plec de clàusules.

6.- CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE CONSERGE ADSCRIT A CENTRE
EDUCATIU
S’ha incoat expedient per la provisió d'una plaça de conserge de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt. I s’han redactat les bases que regiran el procediment.
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 provisió.
Vista la proposta del Regidor d’hisenda, recursos humans, atenció al ciutadà, noves
tecnologies i obres i serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la provisió d’una plaça de conserge adscrit a un
centre educatiu de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de quinze dies hàbils, mitjançant
anuncis al tauler d'edictes de l'Ajuntament. Considerant-ne definitivament aprovades en el
cas que no es produïssin reclamacions.
Tercer.- Convocar per a la provisió d'una plaça de conserge adscrit a un centre educatiu de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, publicant simultàniament l'anunci de convocatòria.
7.- NOMENAMENT D’UN OPERARI I D’UN OFICIAL DE SEGONA DE LA BRIGADA
MUNICIPAL
Vista la proposta formulada pels Tribunals qualificadors del concurs de mèrits lliure per
la provisió d’una plaça d’operari de la Brigada municipal (Grup AP) en el personal
laboral interí de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt i del concurs per promoció interna per la
provisió d’una plaça d’oficial de segona (Grup C2) en el personal laboral fix de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Nomenar al senyor R. R., amb Document Nacional d’Identitat número ---------,
com a operari de la Brigada municipal (Grup AP) en el personal laboral interí de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt.
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Segon.- Nomenar al senyor A. F., amb Document Nacional d’Identitat número ---------,
com a oficial de segona (Grup C2) en el personal laboral fix de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt.
Tercer.- Comunicar als interessats el seu nomenament.
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

8.- AFERS 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:

-

O.C.F.; un ajut de 350€ en concepte d’alimentació

-

A.S.M.; un ajut de 240€ per a alimentació

-

A.M.C.; un ajut de 84€ per a transport públic

-

E.V.R.; una ajut de 151,70€ per a transport públic

-

A.S.M.; un ajut de 84, 94€ per facturació electricitat

-

S.R.S.; un ajut de 300€ per a alimentació

-

A.S.M.; un ajut de 55€ pel pagament de llibres escolars

-

M.G.G.; un ajut de 100e per a llibres escolars

-

E.A.M.; un ajut de 150€ per a alimentació

-

S.R.S.; un ajut de 50€ per a llibres de text

-

F.H.M.; un ajut de 72€ per a material escolar

-

M.G.A.; un ajut de 180€ per a alimentació

-

A.S.C.; un ajut de 180€ per a alimentació

-

E.H.M.; una ajut de 232€ per a transport públic

-

F.J.J.; un ajut de 360€ per a alimentació

-

E.S.M.; una ajut de 154,84€ en concepte de llibres escolars

-

J.G.M.; un ajut de 240€ per a alimentació

-

M.M.L.; un ajut de 517,91 €, per donar d’alta el servei d’aigua

-

E.D.A; un ajut de 380€ per tractament terapèutic

-

C.M.R.; un ajut de 365,43€ per vacunacions

-

E.T.E.; un ajut de 150€ per a alimentació

-

C.G.S.; un ajut de 770€ per menjador escolar

-

B.D.L.; un ajut de 540€ per a limentació

6

8.2.- BONIFICACIÓ I FRACCIONAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS
8.2.1.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica del senyor Jerónimo Barrero Valero, 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 l’atorgament d’un ajut social al senyor J. B., corresponent al 50% del
deute dels impostos i taxes l’IBI, recollida d’escombraries i Impost de circulació dels
anys 2011, 2012, 2013 i 2014.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament de la resta del deute, incloent-hi els
corresponents al present exercici de 2015, en terminis de 20€ mensuals, en virtut de
l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic municipals.
Tercer.- Revisar aquest acord en el termini d’un any.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme de
Gestió Tributària.

8.2.2.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica de la senyora P. L., 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 l’atorgament d’un ajut social a la senyora P. L., corresponent al 85%
del deute dels impostos i taxes de l’IBI, recollida d’escombraries i Impost de circulació
dels anys 2013 i 2014.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament de la resta del deute, incloent-hi els
corresponents al present exercici de 2015, en terminis de 50€ mensuals, en virtut de
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l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic municipals.
Tercer.- Revisar aquest acord en el termini d’un any.
Quart.- Notificar aquest acord a la interessada i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme
de Gestió Tributària.

8.2.3.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica del senyor F. G., 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:
Primer.- Aprovar el fraccionament del pagament del impostos municipals pendents,
incloent-t’hi els corresponents del present exercici de 2015, del senyor F. G., en
terminis de 50€ mensuals, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal.
Segon.- Revisar aquest acord en el termini d’un any.
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de
l’Organisme de Gestió Tributària

9.- AFERS SOBREVINGUTS
9.1.- INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA REFREDADORA A L’EDIFICI DE LA POLICIA
La planta refredadora de l’edifici de la Policia Municipal està espatllada i s’ha de
canviar.
Per això s’ha demanat pressupost a tres empreses del sector, que han presentat les
següents ofertes:
-

Optimfred SL : 11.383,18 €
Aimou S.L. : 10.665,85 €
Llonch Clima SL : 9.705, 15 €

Vista la proposta del Regidor d’hisenda, recursos humans, atenció al ciutadà, noves
tecnologies i obres i serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Adjudicar la instal·lació d’una planta refredadora a l’edifici de la Policia municipal, a
l’empresa Llonch Clima SL., per l’import de 9.705,15 euros,, per haver presentat
l’oferta més avantatjosa.

9.2.- PROPOSTA DE GESTIÓ D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS DELEGATS A
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
9.2.1.- La Regidoria d’Esports sol·licita la baixa dels rebuts amb càrrec valor 9508720362 de 84,00 € i 950872-0378 de 63,00 € respectivament, a nom d’E. M. G., amb
DNI: ---------, corresponent al pagament de les activitats Esportives d’Estiu 2015 de les
seves filles C. C. i O. R., segons petició de Serveis Socials sol·licitant l’exempció dels
rebuts per no haver assistit a les activitats per la situació familiar.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la baixa dels rebuts amb càrrec valor 950872-0362 de 84,00 € i
950872-0378 de 63,00 € respectivament, a nom d’E. M. G. amb DNI: ---------,
corresponent al pagament de les activitats Esportives d’Estiu 2015 de les seves filles
C. C. i O. R.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, a l’Organisme de Gestió Tributària i a
la intervenció Municipal.

9.2.2.- La Regidoria d’Esports sol·licita la baixa parcial i devolució del rebut amb càrrec
valor 950872-0599 de 215,56 €, a nom de M. P. amb DNI: ---------, corresponent al
pagament de les activitats esportives d’Estiu 2015 de la seva filla A. G., es sol·licita al
baixa de l’import proporcional als dies que no va poder participar a les activitats
esportives degut a la lesió que va patir la participant degudament justificada.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la baixa parcial i devolució del rebut amb càrrec valor 950872-0599
de 215,56 €, a nom de M. P. amb DNI: -----------, corresponent al pagament de les
activitats esportives d’Estiu 2015 de la seva filla A. G., 109,14 € corresponent a
l’activitat i 106,42 € al menjador.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, a l’Organisme de Gestió Tributària i a
la intervenció Municipal.

9.2.3.- La Regidoria d’Educació sol·licita la baixa del rebut amb càrrec valor 8109720031, a nom de M. L. amb DNI: ----------, corresponent al pagament de la mensualitat
del mes de juliol de 2015 de la seva filla M. R., el motiu de la baixa es que ja havia
signat la baixa de l’Escola Bressol el mes de maig
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la baixa del rebut amb càrrec valor 810972-0031, a nom de M. L.
.amb DNI: ---------, corresponent al pagament de la mensualitat del mes de juliol de
2015 de la seva filla M. R., el motiu de la baixa es que ja havia signat la baixa de
l’Escola Bressol el mes de maig
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, i a la intervenció Municipal.
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9.2.4.- La Regidoria d’Educació sol·licita la devolució de 45,00€ a nom de S. P. amb
DNI: ---------, corresponent a la partida d’activitats d’alumnes de colònies 2014 -15, ja
que no va poder participar per causes majors justificades.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la devolució de 45,00€ a nom de S. P. amb DNI: ---------,
corresponent a la partida d’activitats d’alumnes – colònies 2014-15, ja que no va poder
participar per causes majors justificades.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, i a la intervenció Municipal.

9.3.- ADQUISICIÓ DE VEHICLES PER A LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS
1 – La Brigada d ‘Obres i Serveis disposa en l’actualitzat d’una flota de vehicles àmplia
i variada, però alguns d’aquests vehicles tenen una sèrie de deficiències i avaries, fruit
del temps i de tota la càrrega i feines realitzades al llarg de la seva vida útil.
2 – Un dels objectius marcats dins la gestió de la Brigada d’Obres i Serveis és dotar a
aquest departament de la maquinària i eines necessàries per a major eficiència i un
millor desenvolupament de les tasques diàries, i amb aquest propòsit, anar amortitzant
i substituint els vehicles més antics i deteriorats.
3 – El responsable mecànic de la brigada aconsella en aquest sentit, que dos dels
vehicles que es disposen en l’actualitzat, siguin substituïts, ja que presenten moltes
deficiències a nivell mecànic i d’estructura, fent desaconsellable invertir més diners en
les seves reparacions.
4 – Per aquesta raó, hem demanat pressupost a vàries empreses comarcals, per tal
que presentin les seves ofertes, en base a la demanada de dos vehicles tipus
furgonetes petites, però que permetin transportar material d’una certa llargada,
aproximadament 2m d’espai de llargada a la caixa de càrrega, així com una capacitat
de pes d’entre 800 i 1000 kg, i disposin de sistema de mans lliures per connexió
telefònica. Les ofertes presentades son:
-

Comercial Vila-Vila, S.A., Ford Trànsit Connect Van B. Larga FT 210 L2
Ambiente 1,6 TDCI, per un import de 13.474,73€ més iva.

-

Grup Automòbils Bertran, S.L., Opel Combo Cargo MY16 1,3 CDTI 90cv
Man 5 vel. L2H, per un import de 11.560.23€, més iva.

-

Automòbils Pruna, S.A., Renault Kangoo Maxi DCI 90cv, per un import de
12.373,66€, més iva.

-

Talleres Santi Enrique, S.A., Nissan NV200 1,5dCi EU6 90cv Basic Furgon,
per un import de 12.107,60€ més iva.

-

Automòbils

-

Pruna, S.A., Daci Dokker Van Ambiance DCI 90cv, per un import de
11.492,69€, més iva.

-

Eutrasa S.A., Expert Furgón 227 L1H1 a,6 Hdi 90cv, per un import de
15.914,39€, més iva.

10

Vistes les recomanacions per part del responsable mecànica de la Brigada d’Obres i
Serveis, tenint en compte la fiabilitat del motor, xassís dels vehicles, la seva disposició
de càrrega, amplitud, xapa del vehicle, etc, i també tenint present possibles incidències
i reparacions que es poguessin produir al llarg del temps
Vista la proposta de la Regidora d’obres i serveis, comunicació i atenció al ciutadà,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar la compra de dos vehicles Ford Trànsit Connect Van B. Larga FT
210 L2 Ambiente 1,6 TDCI, a l’empresa Comercial Vila-Vila, S.A., per l’import de
13.474,73€ més iva.
Segon.- Imputar aquesta inversió al pressupost de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt,
corresponent a l’exercici 2015.

9.4.- ADQUISICIÓ D'UN MOTOR PER A UN VEHICLE MUNICIPAL
1 – La Brigada d’Obres i Serveis disposa d’un vehicle marca IVECO model Eurocargo
E-28, amb matrícula 8525BTF, i que actualment es troba en reparació mecànica ja que
el motor es va avariar.
2 – Fets els treballs de comprovació per part del responsable mecànica de la Brigada
d’Obres i Serveis, es comprova que aquest motor s’ha de reparar en la seva totalitat, o
be substituir-lo per un altre.
3 – Degut al cost que suposava la seva recomposició, s’ha optat per l’opció del canvi
per un de nou, s’han demanat ofertes a empreses i s’ha optat per la proposada per
Desguace El Parra, al ser la millor oferta en quan a disposició, entrega i preu, de
5.105€ més iva..
4 – Un cop entregat i muntat el motor, es procedirà a l’entrega del motor vell a
l’empresa contractada, per tal que ens abonin la quantitat de 1.000€
Vista la proposta de la Regidora d’obres i serveis, comunicació i atenció al ciutadà,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar l’adquisició d’un motor per al vehicle Iveco, matrícula 8525BTF de la
Brigada d’Obres i Serveis, a Desguaces El Parra, per un import de 5.105€ més iva.
Segon.- Autoritzar al pagament de la factura, previ al muntatge, i com a condició per
l’enviament del motor.
Tercer.- Un cop instal·lat el nou motor, i enviat el vell, emetre factura per valor de
1.000€, com a abonament per part de l’empresa Desguaces El Parra.
Quart.- Imputar la despesa de la compra del nou motor al pressupost de l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt corresponent a l’exercici de 2015.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 18,45 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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