ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
31 D’AGOST DE 2015
Lliçà d’Amunt, 31 d’agost 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, Lourdes Maria Estéfano Orozco,
Fran Sánchez Castilla, Albert Iglesias Boza i Maria del Mar Pedrerol Villarroya. 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 – DESPESES
S’acorda aprovar el següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement
d’Obligació:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jardineria Pedrerol SCP; treballs manteniment parcs, jardins i espais verds
municipals, juliol 2015; d’import 4.827,46€; amb càrrec a la partida
18/1710/21000.
Arico Forest SL; treballs forestals franges; d’import 5.315,34€; amb càrrec a la
partida 13/1722/22699.
Empresa Sagalés SA; Servei de transport urbà, juliol 2015; d’import
38.079,25€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; quota municipis
adherits al consorci del tercer trimestre de 2015; d’import 10.195,92€; amb
càrrec a la partida 18/1622/11700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; servei comarcal de
deixalleries, tercer trimestre 2015; d’import 15.227,24€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades
RMO directe Mataró, juny 2015; d’import 21.182,80€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades
RMO, juny 2015; d’import 7.363,74€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Csq Non Stop Shops SL; targetes de transport T-10; d’import 5.825,53€; amb
càrrec a la partida 11/4400/22002.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria
orgànica a la planta, maig 2015 impropis; d’import 5.805,14€; amb càrrec a la
partida 18/1622/22700.
C.P.M. Construcciones, Pintura y Mantenimiento S.A.U.; treballs reparació de
filtracions d’aigua al pavelló d’esports, part 2 coberta inclinada; d’import
8.132,01€; amb càrrec a la partida 17/9200/62202.
Comercial Gasuir; adquisició de combustibles, gasoil A i S/P 95; d’import
8.828,90€; amb càrrec a la partida 18/1621/22103.
Bové Montero y Asociados; Honoraris professionals auditoria comptes anuals a
31 de desembre de 2015; d’import 6.388,80€; amb càrrec a la partida
16/9200/22604.
Endesa Energia SA Unipersonal; consum enllumenat, juliol 2015; d’import
33.800,58€; amb càrrec a les partides 03/3230/ 22100, 07/3420/22100,
09/3230/22100, 10/9240/22100, 15/1650/22100 i 16/9200/22100.
Cuinats Cecoc SL; menús infantils; d’import 6.628,16€; amb càrrec a la partida
04/2310/48002.
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Superficies de Alimentación SA; programa d’ajuts socials, juliol 2015; d’import
3.353,92€; amb càrrec a la partida 04/2310’/22699.

2.- APROVACIÓ TERCERA BESTRETA PROTECCIÓ CIVIL
Vist l’informe del tècnic de medi ambient i salut, que diu:
“1. Antecedents
El pressupost 2015 disposa d’una partida d’ajut a l’Associació de voluntaris de
Protecció Civil de Lliçà d’Amunt per un import de 30.000 euros (partida 12-13448001)
2. Relació de fets
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt fa una labor anual de
prevenció en matèria de riscos.
Les despeses del funcionament de l’Associació es paguen mitjançant una subvenció
que l’Ajuntament paga a l’entitat, en virtut d’un conveni signat entre ambdues parts.
El pagament es produeix de manera fraccionada en forma de bestretes, en funció de
l’acreditació de la despesa realitzada.
L’Associació ha rebut dues bestretes: la primera per valor de 15.000 euros (gener
2015) i la segona per valor de 10.000 euros (maig 2015).
3. Conclusions
Es proposa:
1.- Entregar una tercera i última bestreta de la partida pressupostària 2015 per un
import de 5.000 € a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt, a
imputar a la partida 12-134-48001.
2.- A principis de 2016 caldrà que aportin la documentació que acrediti la despesa
realitzada.”
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pagament d’una tercera i última bestreta de l’aportació prevista al
pressupost 2015, a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil, per valor de 5.000 euros.
ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats.
3 - APROVACIÓ PRÒRROGA CONTRACTES DE MANTENIMENT DELS ASCENSORS
MUNICIPALS
Els contractes de manteniment dels ascensors municipals amb l’empresa Ascensores
Zener van finalitzar el 13 de juliol del 2015, per l´ascensor de la Policia, i el 27 de juny pels
ascensors de l’Ajuntament i de la Biblioteca.
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A les clàusules particulars s’indica: “Cláusula tercera: la duración del contrato será de tres
años y acabado este plazo, al tratarse de un contrato de Servicios y según el art. 303 de la
Ley de Contratos del Sector Público, el contrato podrá ser prorrogado de año en año por
acuerdo expreso de la Junta de Govern Local. De forma que la duración del contrato,
incluidas las prórrogas no podrá superar los seis años.”
L’empresa Ascensores Zener ha donat un bon servei des del començament del contracte.
És per tot això que la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER: Prorrogar, pel termini d’un any, els contractes de manteniment dels
ascensors municipals, amb l’empresa Ascensores Zener, que inclouen els ascensor
dels edificis de la Policia, de l’Ajuntament i de la Biblioteca.

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:
-

R.D.C.; un ajut de 178,05€ per pagament deute de subministrament d’aigua

-

J.G.L.; un ajut de 121,30€ per factura d’electricitat i un ajut de 250€ per a
alimentació.

4.2.- FRACCCIONAMENT DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS
- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica de la senyora S. C; 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, de la senyora S. C; 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 municipal.
Segon.- Revisar aquest acord en el termini d’un any.
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Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de
l’Organisme de Gestió Tributària.

5 - APROVACIÓ DE L’ESTAT DE COMPTES DEL SERVEI MUNICIPAL
D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL SEGON TRIMESTRE DE 2015
L’empresa SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SA, ha presentat
la liquidació del segon trimestre de 2015 de la gestió del servei municipal d’abastament
d’aigua potable.
Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal,
La Junta de Govern local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la liquidació del segon trimestre de 2015 de la gestió del servei
municipal d’abastament d’aigua potable, presentada per l’empresa SOREA, Sociedad
Regional de Abastecimiento de Aguas SA., amb un saldo favorable a l’Ajuntament,
d’import 89.057,72 euros.
Segon.- Trametre aquest acord a l’empresa SOREA SA.
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 18,00 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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