ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
13 DE JULIOL DE 2015

Lliçà d’Amunt, 13 de juliol 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, Maria del Mar Pedrerol Villarroya,
Lourdes Maria Estéfano Orozco, Albert Iglesias Boza 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 6 de juliol de 2015.
2 – DESPESES
S’acorda aprovar el document d’Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació,
a nom de Bové Montero y Asociados S.L., d’import 6.388,80 €, corresponent al 40%
d’honoraris professionals per Auditoria de comptes anuals de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt, amb càrrec a la partida 16/9200/22604.

3 – CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE DESFIBRIL·LADORS
Atès l’informe del tècnic de medi ambient i salut sobre la necessitat de disposar de
desfibril·ladors per millorar la capacitat de resposta davant de casos de víctimes d’aturada
cardíaca.
Vista la proposta de la Regidora de Salut Pública, Participació Ciutadana i Barris i Gent
Gran.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Contractar el subministrament de tres desfibril·ladors, a l’empresa Espais
Cardioprotegits de Catalunya per import de 11.253 euros.
Segon.- Imputar la despesa a la partida 26/3110/22699 del pressupost municipal de l’any
2015.

4 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
4.1.- AJUTS A FAMÍLIES
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4.1.1.- 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,
La Junta de Govern Local, acorda atorgar els següents ajuts a famílies amb problemàtica
econòmica i/o social:
-

CMR; ajut alimentació de 280€ mensuals, de de finals a juny a mitjans de
setembre, i un ajut de 211,20€ per matriculació a cicle formatiu.
EVR; un ajut de 185€ per a material escolar.
EVR; un ajut de 120€ per a mediació escolar
FMA; un ajut de 110,47€ per cobrir el 60% d’una factura de llum.
JJPG; un ajut de 124,18€ per pagar el 50% d’una factura de llum.
MML; un ajut de 240€ per a alimentació
MRMG; un ajut de 93,39 € per pagar rebut de la llum i un rebut de l’aigua de
67,44€.
JLC; un ajut de 300e per a alimentació.
AMC; un ajut de 173,50€ import restant de la beca de menjador del curs 204-15

4.1.2.- S’acorda no aprovar la proposta d’atorgament d’un ajut a S.O. pel pagament de
les despeses generades per donar-se d’alta dels subministraments d’aigua, llum i gas,
en motiu que el nou domicili no es troba dins del terme municipal de Lliçà d’Amunt, i
traslladar l’expedient al Serveis Socials de la zona de Can Monich de Granollers.

4.2.- SOL·LICITAR SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT PER AJUTS D‘ESCOLA
BRESSOL I ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER PREVENCIÓ DEL
MALTRACTAMENTS A LA GENT GRAN

Vista la proposta del Regidor de Benestar i Família, la Junta de Govern Local,
ACORDA:
Primer.- Sol·licitar Subvenció a la Generalitat de Catalunya per ajuts socials per
menjador de les Escoles Bressol municipals pel curs 2016-17.
Segon: Acceptar el recurs tècnic atorgat per la Diputació de Barcelona per a
l’Actuació de “Prevenció, detecció i intervenció dels maltractaments a persones
grans, codi XCL 15/Y/210572, valorat en 409,10€.

5 – AFERS SOBREVINGUTS
5.1.- MODIFICACIÓ DE DOS CAPÍTOLS DE LA MEMÒRIA VALORADA DEL CAMÍ
DE VIANANTS A LA CARRETERA DE LA SERRA DE CA L’ARTIGUES
S’ha verificat que els preus que figuren a la Memòria Valorada del Camí de Vianants a
la ctra. de la Serra de Ca l’Artigues, pel que fa als capítols 1.- Enderrocs i demolicions i
3.- Paviments, estan per sota del preu de mercat actual.
Per tot això, s’ha presentat la Modificació de la Memòria valorada on s’han revisat tots
els preus d’aquests dos capítols, les partides que els integren, els descompostos i el
preus de mà d’obra, materials i maquinaria que el conformen, així com també els
rendiments esperats per l’execució d’algunes unitats d’obra.
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Primer.- Aprovar la Modificació dels dos capítols de la Memòria Valorada del Camí de
Vianants a la carretera. de la Serra de Ca l’Artigues.

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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