ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
2 DE NOVEMBRE DE 2015

Lliçà d’Amunt, 2 de novembre de 2015.
A les 18,00 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.
1 – APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS

S’acorda aprovar l’acta de la sessions efectuades la Junta de Govern Local els dies 19
i 26 d’octubre de 2015.
2 – DESPESES
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement
d’Obligació:
-

-

-

-

-

-

-

-

Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones eliminades de
RMO directe Mataró, juliol 2015; d’import 22.352,74€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, entrada matèria
orgànica a planta, juliol 2015; d’import 5.870,32€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones eliminades de
RMO, juliol 2015; d’import 5.317,49€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, quota dels municipis
adherits al Consorci, 4t trimestre 2015; d’import 10.195,92€; amb càrrec a la
partida 18/1622/22700
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, entrada matèria
orgànica a planta, setembre 2015, impropis 10,01%; d’import 5.969,53€; amb
càrrec a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones eliminades de
RMO, setembre 2015; d’import 5.994,22€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones eliminades de
RMO directe Mataró, setembre 2015; d’import 20.095,44€; amb càrrec a la
partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, Servei comarcal de
deixalleries, 4t trimestre 2015; d’import 15.227,24€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700
Pau Ferrer Rios; recollida d’animals, setembre 2015; d’import 7.315,20€; amb
càrrec a la partida 13/1722/22699.
Comercial Gasuir SL; compra de carburant Gas/A i S/P 95. D’import 7.339,73€;
amb càrrec a la partida 18/1621/22103.
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-

Francisco Jiménez Farelo; subministrament de panots; d’import 3.749,91€; amb
càrrec a la partida 17/1532/61900.
Heimdal Control i Serveis SL; controladors concerts Festa Major; d’import
8.825,74€; amb càrrec a les partides 01/3380/22609 i 02/3300/22609.

3 - COMPRA DE PC’S PER RENOVACIÓ DE MATERIAL
Actualment l’Ajuntament no disposa d’estoc d’ordinadors personals per reposicions,
renovacions i noves incorporacions. Hi ha tasques pendents en aquest sentit ja que hi
ha en servei diversos ordinadors tipus Pentium IV que han quedat totalment obsolets i
no tenen prou potència de computació per les necessitats actuals (alguns tenen més
de 10 anys d’antiguitat).
S’han valorat diverses ofertes de pc en funció de les necessitats de potència de
computació a cobrir i de les característiques tècniques principals (tipus de
processador, memòria SSD, sistema operatiu inclòs, fabricant de la placa base, entre
d’altres) i es considera que la millor opció és la presentada per l’empresa RSD per un
pc HP ProDesk 400 G2 per un preu de 623,15 € la unitat (IVA inclòs).
Actualment l’Ajuntament té un parc de 115 ordinadors personals i portàtils, i caldria
cobrir un objectiu mínim de renovar el 10 % del parc existent.
Vista la proposta del Regidor d’hisenda, recursos humans, atenció al ciutadà , noves
tecnologies i obres i serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer: Adquirir a l’empresa RSD, 12 unitats del model HP ProDesk 400 G2, per un
import total de 7.477,80€ (IVA inclòs).
Segon: Carregar aquesta despesa a la partida de Noves inversions en informàtica.
4 – ADJUDICACIÓ DE LES FEINES D’ARRANJAMENT DE DIFERENTS CAMINS
MUNICIPALS
Degut a les pluges i al trànsit es fa necessari efectuar el manteniment d’alguns camins
locals. S’ha sol·licitat, a l’empresa Transports i Serveis Pou Padrós, SL, pressupost
desglossat de cada un d’ells,
Una vegada examinada l’oferta i vista la proposta de la regidora d’urbanisme, habitatge,
infraestructures i equipaments,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’adjudicació a l’empresa Transports i Serveis Pou Padrós SL, de les
feines d’arranjament de diferents camins municipals que es relacionen a continuació, per
l’import total de 4.870,25 €
-

Camí de Can Peritxo
Camí de can Pujal fins a l’entrada del Cementiri
Camí de la Masia Rosa a Can Frare
Entrada a Ca l’Isidre del Sot
Tram del carrer Baronia de Montbui
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Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Transports i Serveis Pou Padrós.
5 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
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:
-

C.M.R.; un ajut de 240€ en concepte d’alimentació
B.D.L.; un ajut de 20€ per a llibres escolars
M.M.P.; un ajut de 155€ en concepte de menjador escolar
A.M.C.: un ajut de 40€ per a sortides escolars
A.A.S.; un ajut de 105,75€ per a material escolar
A.O.E.; un ajut de 86€ per a llibres escolars
A.O.E.; un ajut de 240€ per a alimentació
S.R.S.; un ajut de 50€ per a llibres escolars
M.H.P.; un ajut de 24,75€ per a transport escolar

6 – AFERS SOBREVINGUTS
6.1.- ENCÀRREC D’OBRA URGENT A LA XARXA D’AIGUA POTABLE DELS
CARRERS ESTANY DE PESSONS I ESTANY DE BULLOSES
1 – El dia 27 d’agost de 2015 es va produir una avaria greu a la xarxa de distribució d’aigua
a la cantonada entre els carrers Estany de Pessons i Estanys de Bulloses. Degut al
deplorable estat de la xarxa en aquest barri, la única alternativa viable que proposa SOREA
per retornar a un nivell de servei normal és estendre canonades noves. Per tal de mantenir
el servei als veïns es va estendre una canonada provisional per la vorera, que encara està
en servei.
2 – En relació a la canonada provisional, s’han rebut algunes queixes per la molèstia i el
risc d’entrebancada que generen.
3 – Existeix una aprovació de despesa de la Junta de Govern Local de 16/03/2015 per un
import inicial de 26.184,74 € (IVA inclòs) en concepte de ‘Actuació d’urgència a la xarxa de
subministrament d’aigua al Barri de Can Rovira Vell’. L’import final de l’actuació quedava
obert segons obra certificada. D’aquesta partida aprovada a dia d’avui s’han certificat
12.247,86 € (IVA inclòs), restant 13.936,88 € pendents fins l’import inicial.
4 – L’empresa SOREA ha presentat una proposta d’actuació per resoldre el problema als
carrers Estany de Pessons i Estanys de Bulloses. L’import de l’obra hidràulica són
14.762,09 € (IVA inclòs). L’obra civil SOREA la valora en 48.198,84 € (IVA inclòs). L’obra
també millorarà el subministrament dels carrers Estanys de Certescan, Murtra i Restanca.
5 – L’empresa Obres i Paviments Llovet ha presentat una oferta per l’obra civil per
37.948,14 € (IVA inclòs)
Vista la proposta del regidor d’hisenda, recursos humans, atenció al ciutadà, noves
tecnologies i obres i serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Primer.- Encarregar a SOREA l’obra hidràulica de l’actuació urgent proposada pels carrers
Estany de Pessons i Estanys de Bulloses, d’acord amb el pressupost presentat. L’import
final serà segons obra real executada i certificada.
Segon.- Carregar aquesta despesa a la partida oberta existent sota el concepte ‘Actuació
d’urgència a la xarxa de subministrament d’aigua al Barri de Can Rovira Vell’ aprovada per
JGL el 16 de març de 2015.
Tercer.-: Encarregar a Obres i Paviments Llovet l’obra civil de l’actuació urgent proposada
pels carrers Estany de Pessons i Estanys de Bulloses, d’acord amb el pressupost
presentat. L’import final serà segons obra real executada i certificada.
Quart.- Notificar aquest acord a tots els interessats.”

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 18,30 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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