
 
ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 3 
D’OCTUBRE DE 2016 
 
 
Lliçà d’Amunt, 3 d’octubre de 2016. 
 
 
A les 18,20 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 Jordi Juárez Heredia, Antonio Polo Lama, Manel 
Busquets Mateu, Mercedes Mateo Fiérrez i Jordi Regales Pou. Són assistits per la 
Secretària accidental de la Corporació, senyora Gemma Navarro i Medialdea i per 
l’interventor municipal, senyor Antoni Hierro Medina. 
 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió de la Junta de Govern Local, que s’efectuà 
el dia 26 de setembre de 2016. 
 
 
2 – DESPESES 
 
2.1.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació 
 
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Associació Arae per a la promoció de l’aprenentatge; activitats educatives 
Projecte Creix; d’import 3.150 €, amb càrrec a la partida 03/3230/22699. 

- Cuinats Cecoc SL; menú menjador social; d’import 3.081,76 €; amb càrrec a la 
partida 04/2310/48002. 

- Construccions Claudi Oliván SL; reparació de voreres al carrer Prat de la Riba, 
juny 2016; d’import 16.053,15 €; amb càrrec a la partida 25/1532/21000. 

- Empresa Sagalés SA; servei municipal de transport de viatgers, agost 2016; 
d’import 38.079,25 €; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Aplicaciones Químicas Junior SL; segon pagament del 50% obres d’adequació 
equipaments de bombeig i filtració a la piscina municipal; d’import 21.154,58 €; 
amb càrrec a la partida 17/3420/62300. 

- Csq Non Stop Shops SL; Targetes S1 de transport públic; d’import 3.210,16 €; 
amb càrrec a la partida 11/4411/22002. 

- Wolters Kluwer S.A.; programa A3 Nom Red de gestió de nòmines, més sessió 
formativa i instal·lació sotware remot; d’import 5.336,10 €, amb càrrec a la 
partida 15/9200/62600. 

- Ingeniería Constructora Manresana S.L.; neteja del sobreeixidor i del col·lector 
que creua l’avinguda Pau Casals; d’import 3.432,72€; amb càrrec a la partida 
25/1532/21000. 

- Transports i Serveis Pou Padrós; treballs pati superior del magatzem Molí d’en 
Fonolleda; d’import 5.311,90€; amb càrrec a la partida 25/1532/21000. 

- Transports i Serveis Pou Padrós; treballs vorera Can Vilarosal a la carretera de 
Palaudàries; d’import 4.053,50€; amb càrrec a la partida 25/1532/21000. 
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2.2.- Devolució de factures 
 
2.2.1.- L’empresa Sanitaris i Serveis 47 S.L., ha presentat la factura número SIS 47-
2016-0099, d’import 12.688,06 euros.  
 
Una vegada revisada la factura, el Tresorer municipal ha emès l’informe 9/2016, que 
assenyala que no compleix amb l’obligatorietat de remetre factura electrònica, tal i com 
assenyalen el Reial Decret 1619/2012 pel que s’aprova el Reglament pel que es 
regulen les obligacions de facturació; la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la facturació electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector 
Públic; i la Base 48, de les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigent de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, d’exempció d’obligatorietat de presentació si la factura 
no supera els 5.000 €. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- No aprovar la factura número SIS47-2016-0099 , presentada per l’empresa 
Sanitaris i Serveis 47 S.L., d’import 12.688,06 euros, pels motius indicats a l’informe 
del Tresorer municipal, reproduït en la part expositiva. 
 
Segon.- Retornar la factura a l’empresa  Sanitaris i Serveis 47 S.L. 
 
 
2.2.2.- L’empresa Graficser S.L., ha presentat la factura número A-1284, d’import 
5.129,60 euros.  
 
Una vegada revisada la factura, el Tresorer municipal ha emès l’informe 8/2016, que 
assenyala que no compleix amb l’obligatorietat de remetre factura electrònica, tal i com 
assenyalen el Reial Decret 1619/2012 pel que s’aprova el Reglament pel que es 
regulen les obligacions de facturació; la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la facturació electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector 
Públic; i la Base 48, de les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigent de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, d’exempció d’obligatorietat de presentació si la factura 
no supera els 5.000 €. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- No aprovar la factura número A-1284, presentada per l’empresa Graficser 
S.L., d’import 5.129,60 euros, pels motius indicats a l’informe del Tresorer municipal, 
reproduït en la part expositiva. 
 
Segon.- Retornar la factura a l’empresa  Graficser  S.L. 
 
 
3 – ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB EL CENTRE DE DESENVOLUPAMENT 
INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ PEL CURS 2016/2017 
 
S’acorda aprovar l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i el 
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de Caldes (CDIAP) pel Curs 
2016 / 2017, amb els següents objectius: 
 

- Col·laborar amb els professionals de l’escola bressol perquè puguin detectar 
possibles alteracions en el desenvolupament dels infants, diferenciant els 
patrons / conflictes, propis del desenvolupament dels que són patològics. Donat 
que les escoles bressol compten amb l’assessorament de la psicòleg 
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municipal, aquesta tasca des del CDIAP es pot centrar més en els aspectes 
motrius, psicomotrius per part de les fisioterapeutes o altres professionals 
(logopedes, treballadora social, ...). En tot cas el CIDIAP pot col·laborar amb la 
tasca de la psicòleg en casos preocupants, en funció de la seva demanda. 
 

- Orientar, assessorar i clarificar dubtes a l’equip de l’escola bressol, en aquells 
casos que presenten dificultats en el seu desenvolupament. 
 

- Fer seguiment conjunt dels nens que es detecti alguna dificultat per donar 
eines a l’escola bressol. 
 

- Valoració dels casos que podria ser convenient que es derivessin al CDIAP o 
altres professionals i/o serveis. 
 

- Orientar a les educadores en el treball que cal fer per la derivació al CDIAP en 
aquelles famílies que ho requereixin. 
 

- Pensar conjuntament en l’organització de l’atenció que pugui ser més 
adequada en cada cas i en la manera de portar-ho a terme. 

 
 
4 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
4.1.- 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: 
 

- LMC, un ajut de 347€, en concepte de suport al lleure, per a pagar part 
d’activitat extraescolar. 

- EMC, un ajut de 481,60€, en concepte de suport al temps lliure de menors en 
situació de vulnerabilitat. 

- JGT, un ajut de 331,67€, per pagar factures de subministrament d’aigua i 
d’electricitat. 

- LGR, prestació gratuïta del servei de teleassistència. 
- EVR, un ajut de 391,13€ per pagar endarreriments de factures de 

subministrament elèctric. 
- CGS, beca de menjador  APINDEP, pe import de 1.491€, corresponent al 50% 

del seu import per a dos usuaris. 
- ÄLP; un ajut de 360€ per a alimentació, en tres lliuraments mensuals de 120€. 
- SCL, prestació servei de teleassistència, en règim de copagament de 8,43€. 
- MFÁ; prestació del SAD de neteja durant dues hores setmanals. 
- FGM, prestació gratuïta del servei de teleassistència. 
- CEG;  prestació servei de teleassistència, en règim de copagament de 8,43 €. 
- MTM; un ajut de 240 € per a alimentació, en tres lliuraments mensuals de 80 €. 
- BAL; una jut de 126,35€ en concepte de transport públic. 
- BAL; un ajut de 690€ per cobrir part del lloguer de l’habitatge durant res mesos. 
- AGC; prestació del SAD en règim de copagament de 23,40 € /mensuals. 
- EMP; un ajut de 37,90€ en concepte de medicació. 
- NO; un ajut de 90€ per a alimentació, en tres lliuraments mensuals de 30€ i un 

ajut de 20€ per a higiene. 
- ESM, un ajut de 9,68€ en concepte d’ampliació de l’ajut pel pagament de 

subministrament d’aigua. 
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- ERS; Revocació de 63€ de l’ajut per a transport atorgat per la Junta de Govern 
Local el dia 19/9/16. 

- MNG; un ajut de 33€ per a transport públic. 
- OCG, un ajut de 74,60€ de quota de socialització escolar. 
- JPA, un ajut de 236,50€ en concepte de transport escolar. 
- GTG; un ajut de 226,47€ per a despeses del subministrament d’aigua. 

 
 
4.2.- COMPLIMENTACIÓ DELS AJUTS DE MENJADOR DEL CURS 2016 / 17 QUE 
HAN ESTAT DENEGATS PEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental, a la Comissió de Govern del dia 7 de 
setembre de 2016, va establir els ajuts en concepte de beques de menjador escolar 
del nostre municipi. 
 
Una vegada examinats els resultats de l’acord, la Regidoria d’Acció Social ha valorat  
destinar un total de 42.293,50 €  per assumir amb fons propis les beques denegades 
pel Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Vista la proposta del regidor d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Ampliar la partida d’Acció Social, per destinar un total de 42.293,50€ a 
assumir amb pressupost propi de l’Ajuntament, les beques de menjador escolar  
denegades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Segon.- Atorgar a 72 infants un ajut de menjador escolar amb beca, (1,55 – 6,10 € 
diaris per alumne/a per 173 dies lectius o complement entre el 75% i 1l 100%).  
 
 
5 – 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 18,50 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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