ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
14 DE DESEMBRE DE 2015

Lliçà d’Amunt, 14 de desembre de 2015.
A les 17,35 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, Albert Iglesias Boza, Maria del Mar
Pedrerol Villarroya i Manel Busquets i Mateu. S’ha excusat la regidora Lourdes Maria
Estéfano Orozco 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, efectuada per la Junta de Govern Local el
dia 30 novembre de 2015.
2 – DESPESES
2.1.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació:
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement
d’Obligació:
-

-

-

-

Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria
orgànica a planta, octubre 2015; d’import 5.243,70€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades
RMO, octubre 2015; d’import 4.0’61,53€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades
RMO directe Mataró, octubre 2015; d’import 21.154,12€; amb càrrec a la
partida 18/1622/22700.
Comercial Gasuir SL; subministrament Gas/A; d’import 7.767,09€; amb càrrec
a la partida 18/1621/22103.

3 – ADQUISICIÓ D’EMISSORES PORTÀTILS PER A LA POLICIA LOCAL
El Sotsinspector Cap de la Policia Local de Lliçà d’Amunt ha presentat un informe
sobre la necessitat de substituir les actuals emissores portàtils de la Policia Local, que
es troben en servei des del mes de febrer de 2009, i que, com a conseqüència de la
seva elevada participació en el servei diari, presenten deficiències en el seu
funcionament que afecten seriosament la comunicació.
Per tot això, s’han consultat diverses empreses especialitzades, que han indicat que
els aparells substituts naturals dels actuals haurien de ser del model Motorola DP4400,
i s’han recavat tres pressupostos d’empreses distribuïdores, que són els següents
-

Mercuri Barcelona SL : 10.560 €, més l’Iva.
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-

Expocom Telecomunication: 9.852 €, més l’Iva
Dextron Ingenieria de la Telecomunicacion SA: 9.900 €, més l’Iva

Examinades les ofertes i vista la proposta del Sotsinspector Cap de la Policia Local de
Lliçà d’Amunt,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’adquisició de 24 equips Motorola DP4400 analògic / digital, amb
bateria de LiOn IMPRES i carregador unitari (impres) de sobretaula, a l’empresa
Expocom Telecomunication S.A., per l’import total d’11.920,92 €, Iva inclòs.
Segon.- Imputar la despesa a la partida pressupostària 12/1320/62300 – Equipament
Policia..

4 – ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLAQUES
ABSORVENTS A L’AULA 7 DE L’ESCOLA DE MÚSICA
Per solucionar els problemes que tenen de reverberació a l’aula 7 de la escola de
música, es sol·liciten varis pressupostos a empreses especialitzades.
Aquestes empreses proposen varies solucions, com posar un fals sostre absorbent a
tota l’aula o col·locar plaques absorbents a varies zones que amorteixin el soroll.
Les propostes presentades que fan referència al subministrament i col·locació d’un fals
sostre absorbent a la sala davantera de l’aula 7, han estat per part de Aislamientos
Juan Granados SLU, per un import de 1.364,33 €, Iva. inclòs; i per part de l’empresa
Barnatecno per un import de 1.981,21 €; Iva inclòs.
Les propostes presentades que fan referencia al subministrament i col·locació unes
plaques absorbents a la sala davantera de l’aula 7, ha estat per part de l’empresa
Sintec per un import de 3.331,71 €, iva inclòs; i per part de l’empresa Barnatecno per
un import de 3.106,07 € iva inclòs.
Es decideix entre les dues opcions escollir la de col·locar plaques absorbents, per
considerar que és un sistema que resoldria millor els problemes de reverberació.
En base als pressuposts presentats, i un cop analitzats pels serveis tècnics de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt,
Vista la proposta de la Regidora d’urbanisme, habitatge, infraestructures i
equipaments,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Atorgar el subministrament i col·locació de plaques absorbents a la sala
davantera de l’aula 7 de l’Escola de Música, a l'empresa Barnatecno, per l’import de
3.106,07 € iva inclòs per l considerar-se com la més avantatjosa, i ajustada a les
condicions tècniques de l'estudi.
Segon.- Imputar aquesta despesa al pressupost de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt de
l'any 2015.
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5 - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CORTINES A
L’ESCOLA DE MÚSICA
Per solucionar el tema del calor de la planta baixa de la Escola de Música, es decideix
col·locar cortines a totes les finestres, similars a les que hi ha en aquest moment a la planta
pis.
S’ha demanat pressupost a dues empreses, que proposen la col·locació d’unes cortines
amb un teixit de qualitat 550 amb guies laterals i manovella per aixecar-les.
En total hi ha 7 cortines (2 de 232x283, 1 de 242x283, 2 de 264x283, 1 de 261x283 i 1 de
152x283).
Les propostes presentades han estat per part de l’Espo Decoració, per un import de
4.215,88 iva inclòs; i per part de l'empresa Hogar Decor, S.L., per un import de 3.980,00 iva
inclòs (tres mil nou-cents vuitanta euros).
En base als pressuposts presentats, i un cop analitzats pels serveis tècnics de l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt, i
Vista la proposta de la Regidora d’urbanisme, habitatge, infraestructures i
equipaments,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar el subministrament i la col·locació de 7 cortines amb teixit de qualitat 550
amb guies laterals i manovella per aixecar-les a l’Escola de Música, a l'empresa Hogar
Decor S.A., per un import de 3.980,00 iva inclòs, per considerar-se com l’oferta més
avantatjosa, i ajustada a les condicions tècniques de l'estudi.
Segon.- Imputar aquesta despesa al pressupost de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt de l'any
2015.

6 – NOMENAMENT D’UN CONSERGE ADSCRIT A CENTRE EDUCATIU
La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 19 d’octubre de 2015 va
convocar un Concurs de mèrits per la provisió d’una plaça de Conserge adscrit a un
centre educatiu (grup AP) dins el personal laboral fix de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt..
Una vegada desenvolupat el procés selectiu del concurs de mèrits, el Tribunal
encarregat de jutjat i pronunciar-se ha efectuat la proposta d’adjudicació de la plaça a
la Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Nomenar al senyor S. C. V., Conserge adscrit a un centre educatiu (grup AP)
dins el personal laboral fix de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, atès que ha estat el
candidat més ben puntuat en el Concurs de Mèrits incoat per a l’adjudicació de la
plaça.
Segon.- Notificar al Sr. S. C. V., el seu nomenament.
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7 – ATORGAMENT DE LLICÈNCIES PER A LA TINENÇA DE GOSSOS DE RACES
POTENCIALMENT PERILLOSES
Els interessats relacionats a continuació han sol·licitat la llicència administrativa per a
la tinença d’animals potencialment perillosos.

1
2
3
4
5
6
7

Nom i Cognoms
A. J. S. A.
R. M. M.
S. F. O.
I. C. M.
F. I. J.
D. R. C.
F.J. R. E.

Adreça
------------------------------------------------

Gos
Dòberman
Presa Canari
Akita Inu
X Pitbull/Rotweiller
Dog Argentí
American Staffordshire
Dog Argentí

Atesa la documentació presentada per cada interessat i la inspecció de l’habitatge,
s’ha realitzat informe favorable per a tots els sol·licitants
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA
Únic.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment
perillosos als sol·licitants, segons el número d’expedient i llicència següents:

1
2
3
4
5
6
7

Nom i Cognoms
A. J. S. A.
R. M. M.
S. F. O.
I. C. M.
F. I. J.
D. R. C.
F.J. R. E.

8 - APROVACIÓ DEL CONVENI
PROGRAMA SALUT I ESCOLA

Nº expedient
120
125
126
127
138
140
143

Nº Llicència
14/2015
15/2015
16/2015
17/2015
18/2015
19/2015
20/2015

AMB L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT PEL

El dia 23 de desembre de 2011 es va formalitzar el Conveni de col·laboració entre l’Institut
Català de la Salut i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, relatiu a la realització del Programa de
salut escolar en els centres docents públics i privats concertats del municipi, on es
contemplava la possibilitat de prorrogar el conveni
L’ICS ha presentat dues propostes de pròrroga del conveni, una relativa al curs 2013-2014 i
una altra relativa al curs 2014-2015
Vista la proposta de la Regidora de Salut Pública
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar les Pròrrogues del conveni amb l’Institut Català de la Salut pel
Programa de salut escolar, corresponents als cursos 2013-2014 i 2014-2015.

9 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
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9.1.- 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:
-

I. B. F; un ajut de 210€ per al lloguer de l’habitatge
M. M. C; un ajut de 150€ per a alimentació
R. M. R. M; un ajut de 17,36 € complementari a l’ajut de menjador escolar que se li
va atorgar.
J. B. J; un ajut de 200€ en concepte d’alimentació
D. P. N; un ajut de 29,85 € en concepte de transport públic
M. C. R.M.; un ajut de 208,20 e per pagar factures de gas
Y. B. O; un ajut de 240 € en concepte d’alimentació i una jut de 40€ en concepte de
neteja.
S. G; un ajut de 150€ per a alimentació i un ajut de 40€ per a neteja
J. G.T; un ajut consistent en una estufa de butà i una bombona
C. M. R; un ajut de 168€ en concepte de transport públic
P. R. G; un ajut de 200€ en concepte d’alimentació i un ajut de 80€ en concepte
d’higiene.
V. N. L; un ajut de 150€ pel pagament de curs de monitor de lleure
M. R. M. H; un ajut de 74,45 € en concepte de transport públic.
A. M. S. C; un ajut de 180€ en concepte d’alimentació
E. T. E; un ajut de 237€ pel pagament d’unes ulleres.
B. A. L; un ajut de 112€ pel pagament de transport i material escolar
A. S. M; un ajut de 32€ per sortides culturals escolarsa
A. O. E; un ajut de 55€ per a sortides culturals escolars
E. C. V; un ajut de 160€ en concepte d’alimentació
M. T. M; un ajut de 160€ per a alimentació
S’acorda donar de baixa el rebut del SAD del mes d’octubre de 2015, a nom de J.
G. H., d’import 72,54€, referència 00811018-0000000031.

9.2.- BONIFICACIÓ I FRACCIONAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS
9.2.1.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica del senyor A. S. E., 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 la continuació del fraccionament del pagament del impostos
municipals pendents en concepte d’IBI i recollida d’escombraries dels anys 2013, 2014
i 2015, del senyor A. S. E., en terminis de 20€ mensuals, en virtut de l’article 42.1 de
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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 l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de
l’Organisme de Gestió Tributària

9.2.2.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica del senyor J.R.C., 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. R. C., corresponent al 25%
del deute dels impostos i taxes de l’IBI, recollida d’escombraries i Impost de circulació
dels anys 2011, 2013 i 2014.i 2015, que representen un import de 6.150,53€.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament de la resta del deute, incloent-hi els
impostos i taxes corresponents al present exercici de 2015, en terminis de 150€
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 la interessada i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme
de Gestió Tributària.

9.2.3.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica de la senyora M. C. R. M., 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:
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Primer.- Aprovar el fraccionament del pagament de l’Impost Municipal de Vehicles de
Tracció Mecànica de la senyora M. C. R. M., per l’import total de 785,28€, en quotes
de 20,00€ 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

10 - AFERS SOBREVINGUTS
10.1.- ARRANJAMENT DE L’APARCAMENT PROVISIONAL DEL CEIP ROSA
ORIOL
Per tal d’ampliar la superfície útil de l’actual aparcament s’ha sol·licitat pressupost per tal de
desplaçar la filera de blocs de formigó existent, que delimiten un dels seus laterals, fins
arribar al camí de vianants que s’utilitza com a entrada. Al mateix temps es procedirà al
condicionament de la superfície ampliada. L’empresa Transports i Serveis Pou Padrós, SL
ha presentat una oferta per executar aquestes feines per valor de 997,00 €, més l’IVA
corresponent.
Vista la proposta de la Regidora d’Urbanisme, Habitatge, Infraestructures i Equipaments
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Transports i Serveis Pou Padrós
SL., per efectuar les tasques d’arranjament de l’aparcament del CEIP Rosa Oriol, per
l’import de 997,00 euros, més l’Iva.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat.”

10.2.- ACCEPTACIÓ DELS AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PELS
EFECTES DE LA VENTADA DE DESEMBRE DE 2014
Vist que la Diputació de Barcelona ha atorgat, per decret de data 1 de desembre de 2015,
un ajut econòmic a aquest Ajuntament per import de 340,76 euros, dins el marc del
“Protocol d’accions de suport en cas de contingències derivades de situacions excepcionals
o d’urgència i del seu règim regulador” (BOPB de 23.02.2015), per a cobrir les despeses
extraordinàries ocasionades per la contingència consistent en les ventades del 9 de
desembre de 2014, un cop el consistori va presentar la corresponent sol·licitud de
subvenció.
Vist que el termini d’acceptació d’aquesta subvenció acaba el 31 de desembre de 2015
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans, Atenció al Ciutadà, Noves
Tecnologies i Obres i Serveis
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Acceptar la subvenció d’import 340,76 euros, atorgada per la Diputació de
Barcelona, per a cobrir les despeses extraordinàries ocasionades per la contingència
consistent en les ventades del 9 de desembre de 2014.
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10.3.- PROPOSTA DE GESTIÓ D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS DELEGATS A
L’ORGANISME DE GESTIÒ TRIBUTÀRIA
La Regidoria d’Esports ha sol·licitat la baixa dels rebuts a nom de d’E. C. J., amb DNI: ------, corresponent a les mensualitats del Gimnàs del Pavelló d’Esports del mesos d’abril a
setembre de 2013, amb núm. de càrrec valor 682504/47, 682505/51, 682506/46,
682508/48 i respectivament
El motiu de la baixa i devolució dels imports cobrats d’aquest rebuts es per un malentès en
el moment de fer la inscripció.
Per tot això, la Junta de Govern Loca, ACORDA:
Primer.- Aprovar la baixa i devolució dels imports cobrats a nom de d’ E. C. J., amb DNI: -------, corresponent a les mensualitats del Gimnàs del Pavelló d’Esports del mesos d’abril a
setembre de 2013, concretament la baixa del rebut amb càrrec valor 682510/41, i la baixa
devolució dels següents rebuts-imports 682504/47-38,08€, 682505/51-36,71€, 682506/4636,62€ i 682508/48-24,61€.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, a l’Organisme de Gestió Tributària i a
la intervenció Municipal.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 17,50 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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