ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
26 D’OCTUBRE DE 2015
Lliçà d’Amunt, 26 d’octubre 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,
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.
2 – DESPESES
S’acorda aprovar el següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement
d’Obligació:
-

-

-

-

Reymaser S.A:; cessió terreny del bosc de la Riera; d’import 11.352,41€; amb
càrrec a la partida 07/3410/22609.
Arico Forest S.L.; treballs forestals franges de Lliçà d’Amunt; d’import
10.418,83€; amb càrrec a la partida 13/1722/22699.
Draulic Fren S.L:; manteniment de vehicles; d’import 4.011,40€; amb càrrec a
la partida 18/1621/21400.
Ramcon S.A.; neteja de vidres de diversos edificis municipals; d’import
6.146,11€; amb càrrec a la partida 16/9200/22110.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades de
RMO, agost 2015; d’import 7.118,28€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental entrada matèria
orgànica a planta, agost 2015; d’import 5.785,73€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades
RMO directe Mataró, agost 2015; d’import 22.695,69€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Antonio Parra Cayuela; adquisició motor Iveco Tector; d’import 6.177,05€; amb
càrrec a la partida 17/9200/62400.
Obres i Paviments Llovet; segona i última certificació obres del camí de
vianants a la carretera de la serra de ca l’Artigues; d’import 36.014,69€; amb
càrrec a la partida 17/1531/60914.
IBBE Electricidad SA; Certificació primera i última de l’enllumenat públic del
camí de vianants a la carretera de la Serra de Ca l’Artigues; d’import
12.647,04€; amb càrrec a ala partida 17/1531/60914.

2.- APROVACIÓ D’UNA BESTRETA PER A LA FIRA DE NADAL I ENTITATS 2015
Els dia 12 i 13 de desembre de 2015, la Regidoria de Cultura i Cooperació organitza la
Fira de Nadal i Entitats.
Algunes de les activitats que es portaran a terme, com ara el Tió més divertit del món,
entre d’altres, requereixen la compra de material de decoració i altres en petit comerç.
Vista la proposta del Regidor de cultura i cooperació,
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La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’assignació d’una bestreta especial per a la Fira de Nadal 2015, per
l’import de 700€.
Segon.- Designar a la Tècnica de cultura com a responsable de la bestreta, així com
de la justificació posterior de les despeses generades per l’activitat.

3.- DONAR COMPTE DEL CONVENI PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
NETEJA D’ESPAIS GESTIONATS PER LA MANCOMUNITAT DE LA VALL DEL
TENES
Es donà compte de la signatura del Conveni per la prestació del Servei de neteja
d’espais gestionats per la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes, entre
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes,
que regula la neteja de l’edifici de propietat municipal situat al carrer Doctor Bonet
número 1 de Lliçà d’Amunt, on la Mancomunitat gestiona el Servei d’Empresa i
Ocupació de la Vall del Tenes

4.- APROVACIÓ D’UN ACORD DE VOLUNTARIAT PER IMPARTIR UN TALLER A
LA BIBLIOTECA DE CA L’OLIVERES
Vista la proposta efectuada per la Directora de la Biblioteca Municipal de Ca l’Oliveres,
per formalitzar un acord de voluntariat amb un particular per la realització i coordinació
d’activitats d’interès general, dins de les instal·lacions de la Biblioteca Municipal de Ca
l’Oliveres.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’acord de voluntariat entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i la senyora
M. R., per la realització una activitat d’interès cultural a la Biblioteca de Ca l’Oliveres,
de manera voluntària, lliure i altruista, consistent en un Taller de Nadal, organitzat per
la biblioteca Ca l’Oliveres.
Segon.- Autoritzar al Sr. Alcalde per a la signatura d’aquest acord i de la documentació
que se’n derivi, en nom i representació de l’Ajuntament.

5.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA DE LA XARXA
D’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CAMÍ DE VIANANTS A LA CARRETERA DE LA
SERRA DE CA L’ARTIGUES
Un cop finalitzada l’obra de la Xarxa d’enllumenat públic del Camí de vianants a la
carretera de la serra de Ca l’Artigues, l’empresa IBBE Electricidad S.A. ha presentat la
certificació 1 i única de les feines realitzades, per l’import de 12.647,04€..
El Tècnic director de les obres ha emès la conformitat de la mateixa.
Vista la proposta de la Regidora d’urbanisme, habitatge, infraestructures i equipament,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Primer.- Aprovar la certificació número 1 i única de les obres de la Xarxa d’enllumenat
públic al Camí de vianants a la carretera de la Serra de Ca l’Artigues, presentada per
l’empresa IBBE Electricidad S.A., d’import 12.647,04€.

6.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS NÚMERO 2 I DE LA
CERTIFICACIÓ 2 I ÚLTIMA DE LES OBRES DEL CAMÍ DE VIANANTS A LA
CARRETERA DE LA SERRA DE CA L’ARTIGUES – ENDERROCS, DEMOLICIONS
I PAVIMENTS
6.1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS NÚMERO 2 DE LES
OBRES DEL CAMÍ DE VIANANTS A LA CARRETERA DE LA SERRA DE CA
L’ARTIGUES – ENDERROCS, DEMOLICIONS I PAVIMENTS
Atès que durant la realització de les obres del Camí de vianants a la carretera de la
serra de Ca l’Artigues, que executa l’empresa Obres i Paviments Llovet SL., han sorgit
feines no contemplades al projecte i que són necessàries per al funcionament i bon
acabat de l’obra.
Vista l’Acta de preus contradictoris número 2, que conté els preus contradictoris 2 a 7,
per import total de 10.395,5 €., i la conformitat del Tècnic director de les obres.
Vista la proposta de la Regidora d’urbanisme, habitatge, infraestructures i equipament,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’Acta de preus contradictoris número 2 de les obres del Camí de
Vianants a la carretera de la Serra de Ca l’Artigues, enderrocs, demolicions i
paviments, amb un increment total de 10.395,50€

6.2.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 2 I ÚLTIMA DE LES OBRES DEL CAMÍ
DE VIANANTS A LA CARRETERA DE LA SERRA DE CA L’ARTIGUES –
ENDERROCS, DEMOLICIONS I PAVIMENTS
Un cop finalitzada l’obra del Camí de vianants a la carretera de la serra de Ca
l’Artigues, enderrocs, demolicions i paviments, l’empresa Obres i Paviments Llovet SL
ha presentat la certificació 2 i última de les feines realitzades, per l’import de 36.014,69
€.
El Tècnic director de les obres ha emès la conformitat de la mateixa.
Vista la proposta de la Regidora d’urbanisme, habitatge, infraestructures i equipament,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la certificació número 2 i última de les obres del Camí de vianants a la
carretera de la Serra de Ca l’Artigues enderrocs, demolicions i paviments, presentada
per l’empresa Obres i Paviments Llovet SL , d’import 36.014,69€.
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7.- CONTRACTACIÓ DE L’ELABORACIÓ D’UN ESTUDI PER A LA INTEGRACIÓ
DE CAN MALÉ A LA TRAMA URBANA
1 – Fruit del conveni acordat dins les bases d’actuació de la Junta de Compensació del
Sector discontinu can Montcau-can Malé de Lliçà d’Amunt, a la seva base segona punt
a, “l’actuació pels sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsic”, es
regula “la cessió gratuïta a l’Administració de tots els terrenys de cessió obligatòria
lliures de càrregues i gravàmens i també de les obres d’urbanització i instal·lacions
tècniques que hagin d’executar els propietaris”.
2 – La previsió del trasllat de la seu de l’empresa Biokit, que actualment ocupa
aquestes instal·lacions de can Malé, cap a la seva nova seu al Parc Logístic de can
Montcau, està prevista pel primer trimestre de 2017.
3 – L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt vol avaluar el trasllat de les instal·lacions i
dependències municipals cap a can Malé, ja que actualment es compta amb molts
serveis dispersos i en la seva majoria, mancats d’espai suficient, a més del cost que
suposa el lloguer de molts d’aquests espais.
4 – És per això que es vol encarregar un estudi previ per la integració de can Malé a la
trama urbana, que contempli dues vessants; l’adequació dels actuals edificis per
convertir-los en dependències municipals que acollin els diferents serveis, i també la
millora de l’accessibilitat viària a can Malé.
5 – En aquest sentit, s’ha contactat amb 4 empreses dels sector per tal que presentin
les seves ofertes, i en el termini de temps que els vàrem demanar, només han respòs
dues (preus sense iva):
a.
b.
c.
d.

Oferta de CPVA Arquitectes
Oferta de la Universitat Politècnica de Catalunya
PUIG-PEY i PUJOL Arquitectes
LLUÍS SALA TORRAS Arquitecte

19.975 €
17.875,20€
no presentat
no presentat

Una vegada valorades les ofertes, i havent tingut en conte el coneixement que tenen
de projectes similars executats per la Universitat Politècnica de Catalunya, i per
l’amplitud i perspectiva que ens poden oferir des dels diferents departaments amb els
que compta, i amb la incorporació al mateix de diferents arquitectes que cursen postgraus i màsters, i
Vista la proposta de la Regidora d’urbanisme, habitatge, infraestructures i equipament,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar encarregar els treballs de redacció de l’estudi per la integració de
can Malé a la trama urbana, a La Universitat Politècnica de Catalunya, per un import
de 17.875,20€ (més iva)
SEGON: Imputar aquesta despesa a la partida del pressupost de l'Ajuntament de Lliçà
d'Amunt de l'any 2015, 19-9200-62700 Projectes.
TERCER: Aprovar el conveni entre la Universitat Politècnica de Catalunya i
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, que s’adjunta amb la proposta.
QUART: Un cop signat aquest conveni, realitzar el pagament del 30% (5.362,66€ més
iva) en concepte de bestreta, segons es recull a les bases del mateix conveni.
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8 – APROVACIÓ DEL SEGON PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ AL CLUB ESPORTIU
LLIÇÀ D’AMUNT DEL CONVENI PEL FOMENT I PROMOCIÓ DE L’ESPORT EN EDAT
DE FORMACIÓ, L’ESPORT FEDERAT I EL FOMENT DE L’ESPORT FEMENÍ I LA
IGUALTAT
Vist l’informe del Tècnic d’Esports que diu:
“INFORME FAVORABLE A LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE
L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT I L’ENTITAT CLUB ESPORTIU LLIÇÀ
D’AMUNT, PEL FOMENT I PROMOCIÓ DE L’ESPORT EN EDAT DE
FORMACIÓ, L’ESPORT FEDERAT I EL FOMENT DE L’ESPORT FEMENÍ I LA
IGUALTAT
Convocatòria: Ajudes econòmiques anuals a activitats d’entitats de Lliçà d’Amunt,
2015
Identificació de la subvenció:
- Regidoria: Esports
- Partida: 07 341 48000, Subvencions a entitats esportives
- Programa: Conveni d’adjudicació directa
- Entitat beneficiària: CLUB ESPORTIU LLIÇÀ D’AMUNT
- Import concedit: 19.500,00 €
- Import per justificar: 19.500,00 €
- Import del primer pagament: 14.625,00 €
- Deute amb l’Ajuntament: 3.200,00 €
- Import del segon pagament a realitzar: 1.675,00 €
Rebuda i revisada la documentació justificativa presentada per l’entitat beneficiària,
s’informa favorablement el pagament de la subvenció concedida per l’import indicat,
en base a les següents consideracions:
1.- Que de la documentació aportada per l’entitat beneficiària es desprèn que l’import
de la subvenció s’ha destinat íntegrament a finançar l’actuació per a la qual fou
concedida, la qual ha estat realitzada amb compliment de totes les obligacions
imposades en els instruments reguladors de la seva concessió.
2.- Els documents presentats com a justificació de la subvenció que consten a la
relació annexa degudament numerats al document de justificació de despeses
facilitat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, són correctes i s’adeqüen a allò exigit als
instruments reguladors de la seva concessió. A més, l’entitat beneficiària manifesta
que no s’han fet servir ni es faran servir per justificar cap altra subvenció.
3.- L’entitat beneficiària acredita que la quantia de l’aportació efectuada per
l'Ajuntament, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de
l’actuació, no supera el cost total de la mateixa.
4.- Els documents presentats per l’entitat beneficiària que consten a la relació
annexa, segons manifesta l’entitat beneficiària, estan arxivats a la seva seu i a
disposició de l'Ajuntament.
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5.- Referent a Resum Econòmic de l’Activitat (annex B) es detecten una sèrie
d’anomalies entre els ingressos que presenta l’entitat com a recursos propis (quotes)
i la informació de quantitat de llicències i preus de quotes de la que disposem. Així
doncs, es buscarà el motiu i la possible solució a aquesta incidència. No obstant,
l’import total de la subvenció està degudament justificat i amb les factures pertinents
així que no afecta a la justificació de l’objecte de la subvenció.
6.- El passat 24 de gener de 2014 l’Ajuntament va realitzar una bestreta de 8.000,00
€ al Club Esportiu Lliçà d’Amunt que hauria d’haver retornat abans del mes de maig
de 2015. Durant el 2014 van complir amb el compromís de pagament i varen retornar
un total de 4.800,00 €. Durant els cinc primers mesos de 2015 havien de retornar
640,00 € mensuals per un total de 3.200,00 € i no ho ha fet.
7.- Per tant, com que el passat 5 de març de 2015 es va fer per part de l’Ajuntament
el pagament del 75% de l’import concedit, és a dir, 14.625,00 €, es proposa realitzar
el pagament del 25 % restant, és a dir 4.875,00 € descomptant els 3.200,00 € de
deute que l’entitat Club Esportiu Lliçà d’Amunt manté amb l’Ajuntament.
8.- Fer efectiu un pagament de 1.675,00 € a favor del Club Esportiu Lliçà d’Amunt”
Vista la proposta de la Regidoria d’Esports.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Fer efectiu un pagament de 1.675,00 € a favor del Club Esportiu Lliçà d’Amunt.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

9 - AFERS DE SERVEIS SOCIALS
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:
-

E.R.G.; un ajut de 250€ per a alimentació
D.R.Q.; un ajut de 105€ per a transport públic
E.M.C.; un ajut de 80€ per a sortides escolars
D.M.F.; un ajut de 250€ per a alimentació
R.M.H.; un ajut de 120€ per a alimentació
A.R.I.; un ajut de 400€ per a menjador escolar

9.2.- APROVACIÓ DE COMPLEMENTS DE BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR
PEL CURS 2015-2016 ALS ALUMNES AFECTATS PELS CODIS 3, 6, 5, 9 I 1
El dia 17 de setembre de 2015, el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha comunicat
la resolució de la convocatòria de les beques de menjador escolar pel curs 2015-16 de
la Comissió de Govern de 9 de setembre. En la llista adjunta informa de les beques de
menjador atorgades i denegades (codis 1, 2, 3, 5, 6 i 7) així com de les pendents de
resolució (codi 9).
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Des del departament de Benestar i Família s’ha valorat atorgar complements i ajuts a
aquelles famílies que es troben en seguiment i manifesten la necessitat de rebre un
suport pel menjador escolar dels seus fills pel curs escolar, i concretament es proposa
atorgar complements de beca i ajuts del 50% del preu de l’àpat del migdia a 41
alumnes afectats per diferents codis del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Vista la proposta del Regidor de benestar i família.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Atorgar un ajut o complement del preu del menú fix del menjador escolar a 41 infants
per a tot el curs escolar 2015-2016, fins a un import màxim de 18.823,20€, amb càrrec
a la partida 04/232/48002.

10.- AFERS SOBREVINGUTS
10.1.- DONAR COMPTE DE L’AUDITORIA DE COMPTES A 31 DE DESEMBRE DE
2014
Es dona compte de l’informe de l’Auditoria de comptes anuals de l’exercici acabat el 31
de desembre de 20’14, tant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt com de l’Empresa
Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt S.L., efectuat per l’empresa Bové Montero y
Asociados S.L.

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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