ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
16 DE NOVEMBRE DE 2015

Lliçà d’Amunt, 16 de novembre de 2015.
A les 18,05 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 LES ACTES ANTERIORS
S’acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, efectuada per la Junta de Govern Local el
dia 9 novembre de 2015.
2 – DESPESES
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement
d’Obligació:
-

-

CPM, Construcciones Pintura y Mantenimiento SAU; certificació 4 i última de
les obres de reparació de filtracions al pavelló d’esports, part 3 coberta plana;
d’import 19.334,75€; amb càrrec a la partida 17/9200/62202.
CPM, Construcciones Pintura y Mantenimiento SAU; certificació 3 i última de
les obres de reparació de filtracions al pavelló d’esports, part 1 murs de façana;
d’import 5.680,15€; amb càrrec a la partida 17/9200/62202.

3 – APROVACIÓ D’UN CONVENI DE FORMACIÓ PRÀCTICA D’ALUMNES EN
CENTRES DE TREBALL
S’acorda aprovar el Conveni de col·laboració pràctica en centres de treball amb
l’Institut de Gallecs per a la formació de l’alumna Ariadna Picazo Esquivel en l’Àrea
d’Educació, a l’Escola Bressol de Palaudàries, en el període comprès entre el 26
d’octubre de 2015 al 15 d’abril de 2016.

4 – ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D’ARRANJAMENT DE DIFERENTS CAMINS
MUNICIPALS – II
Degut a les pluges i al trànsit es fa necessari mantenir alguns camins. S’ha sol·licitat, a
l’empresa Transports i Serveis Pou Padròs, SL, pressupost desglossat de cada un d’ells, i
l’import total ascendeix a 3.242,80 €, Iva inclòs.
Una vegada examinada l’oferta i vista la proposta de la regidoria d’urbanisme, habitatge,
infraestructures i equipaments,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Primer: Aprovar l’adjudicació a l’empresa Transports i Serveis Pou Padrós SL, de les feines
d’arranjament dels camins municipals que es relacionaran a continuació, per l’import total
de 3.242,80€:
-

Camí de Ca l’Artigues fins a Can Sant (torrent Merdans) – Tram 1 i 2
Camí de Can Vinyeta
Camí de Can Teixidor – Tram 1 i 2

Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Transports i Serveis Pou Padrós.

5 – PRÒRROGA DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DEL BAR DEL PAVELLÓ
D’ESPORTS
En data de 23 de desembre de 2011, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i el Club Bàsquet
Lliçà d’Amunt van signar contracte d’arrendament en virtut del qual el segon podria
explotar les instal·lacions i els béns del bar del Pavelló d’Esports de Lliçà d'Amunt.
Vist que la durada d’aquest contracte era de tres anys, de tal forma que finalitzava el
23 de desembre de 2014, amb la possibilitat d’atorgar-se pròrrogues anuals per acord
de la Junta de Govern Local.
Vist que, un cop finalitzada la vigència del contracte, va acordar-se la seva pròrroga
d’un any més, de forma que aquest finalitza el 23 de desembre de 2015.
Vist que en data de 5 de novembre de 2015 (Registre d’Entrada núm. 8536) la
coneguda entitat ha sol·licitat una pròrroga del contracte d’un any.
Vist que l’esmentada entitat està al corrent del pagament de les rendes, no existeix
cap impediment per atorgar la pròrroga sol·licitada.
Atès que en data de 16 de juny de 2015 va aprovar-se decret d’Alcaldia pel qual
l’Alcalde delega a la Junta de Govern Local les atribucions per contractar obres,
subministres, serveis, gestió de serveis públics, contractes administratius especials, i
els contractes privats quan el seu import no superi el 10 % dels recursos ordinaris del
pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que
l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer: Prorrogar un any al Club Bàsquet Lliçà d’Amunt el contracte per a
l’Arrendament de les instal·lacions i els béns del bar del Pavelló d’Esports de Lliçà
d'Amunt, de tal forma que aquesta pròrroga finalitzarà el 23 de desembre de 2016.
Segon: Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris
per dur a terme l’operació.
6 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
6.1.- 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,
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La Junta de Govern Local, acorda atorgar els següents ajuts a famílies amb
problemàtica econòmica i/o social:
-

M.M.R.; un ajut de 87,90€~, en concepte de material escolar.

-

R.R.M.; un ajut de 243,04€ en concepte de menjador escolar i un ajut de 44€
en concepte de medicació.

-

F.P.G.; un ajut en concepte d’assistència SAD social.

-

G.F.A.; un ajut de 160€ en concepte d’alimentació.

-

D.L.J.; un ajut de 77,50€ en concepte de menjador escolar

-

A.S.; un ajut de 300€ en concepte d’aliments frescos

-

A.S.M.; un ajut de 211,54€ per pagar factures d’electricitat i aigua

-

R.C.G.; un ajut de 212,16€ en concepte de menjador escolar

-

A.O.E.; un ajut de 200,75€ en concepte de llibres, socialització, AMPA i
sortides escolars.

-

B.A.L.; un ajut de 64€ en concepte de llibres escolars.

6.2.- S’acorda suspendre l’ajut atorgat a B.A.L. per la Junta de Govern Local en la
sessió de 18 d’agost de 2015, en concepte de transport, pel fet que la usuària no cursa
el grau mig a Montmeló, pel qual se li va concedir l’ajut.
6.3.- S’acorda anul·lar l’ajut atorgat a S.R.S. per la Junta de Govern Local en sessió de
2 de novembre de 2015, per a llibres escolars, perquè aquest ajut ja que es va atorgar
per la Junta de Govern Local a la sessió de 9 d’octubre de 2015.
7 – AFERS SOBREVINGUTS
No se n’han presentat.
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 18,25 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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