ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
21 DE DESEMBRE DE 2015

Lliçà d’Amunt, 21 de desembre de 2015.
A les 17,40 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, Albert Iglesias Boza, Maria del Mar
Pedrerol Villarroya, Lourdes Maria Estéfano Orozco i Manel Busquets i Mateu. 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, efectuada per la Junta de Govern Local el
dia 14 de desembre de 2015.

2 – DESPESES
2.1.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació:
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement
d’Obligació:
-

-

Empresa Sagalés S.A.; servei municipal de transport de viatgers, novembre
2015; d’import 38.079,25€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
Draulic Fren S.L.; manteniment vehicles; d’import 4.501,36€; amb càrrec a la
partida 18/1621/21400.
Cuinats Cecoc S.L.; menjador social; d’import 3.343,56€; amb càrrec a la
partida 04/2310/48002.
Jardineria Pedrerol SCP; manteniment i conservació jardins i espais verds
municipals, novembre 2015; d’import 5.141,99 €; amb càrrec a la partida
18/1710/21000.
Comercial Gasuir S.L.; subministrament de gasoil; d’import 7.398,29€; amb
càrrec a la partida 18/1621/22103.
Nidec S.L.U.; vestuari laboral; d’import 3.630 €; amb càrrec a la partida
12/1320/22000.

3 – APROVACIÓ D’UN CONVENI PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES
DE TREBALL
S’acorda aprovar el Conveni de col·laboració pràctica en centres de treball amb
l’Institut de Gallecs per a la formació de l’alumna Patricia Delgado Martíonez en l’Àrea
d’Educació, a l’Escola Bressol Municipal de Palaudàries, en el període comprès entre
l’11 de gener de 2016 al 15 d’abril de 2016.

1

4 – CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA D’OPERARI INTERÍ
ADSCRIT A LA BRIGADA MUNICIPAL
Redactades les bases que regiran la provisió, mitjançant concurs de mèrits, d’una plaça
d’operari/ària, en règim de laboral interí (grup AP) adscrit a la Brigada Municipal de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
Atès que en exercici de les competències atribuïdes per la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal
i de règim local de Catalunya, en relació amb la Llei 7/85, de 2 d'abril, d'aquesta corporació,
és possible efectuar la convocatòria de les proves simultàniament, amb subjecció a
l'aprovació de les bases que regeixen la convocatòria.
Vista la proposta del Regidor d'Hisenda i Recursos Humans
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir, mitjançant concurs
de mèrits, una plaça d’operari/ària, en règim de laboral interí (grup AP) adscrit a la
Brigada Municipal de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies naturals, mitjançant
anuncis al tauler d'edictes de l'Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya. Considerant-ne definitivament aprovades en el cas que no
es produïssin reclamacions.
Tercer.- Convocar el procediment per a la provisió d'una plaça d’operari interí adscrit a la
Brigada Municipal de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, publicant simultàniament l'anunci de
convocatòria.

5 – CONTRACTACIÓ DEL LLOGUER DE LES CARROSSES PER LA CAVALCADA
DE REIS
Dins de la programació de Nadal de la Regidoria de cultura es porta terme cada any
l’activitat de la Cavalcada de Reis.
Per desenvolupar aquesta activitat cal llogar les tres carrosses que conformen els
vehicles que utilitzen per desplaçar-se durant la cavalcada Ses Majestats Els Reis
Mags d’Orient.
Per tot això, s’han demanat tres pressupostos que es detallen a continuació:
-

Empresa Majestik de 26.716,80€: inclou lloguer de tres carrosses,
il·luminació, sonorització, tres generadors, transport d’anada i tornada.

-

Empresa Carrozas Mallol de 10.890,00€: inclou lloguer de tres carrosses,
il·luminació, sonorització, tres generadors, transport anada i tornada i
acompanyant.

-

Empresa Victori Produccions de 10.527,00€; inclou lloguer de tres
carrosses, il·luminació, tres generadors, transport anada i tornada. No
inclou sonorització de les carrosses.

Vista la proposta del Regidor de Cultura, Joventut, Cooperació, Comunicació,
Relacions Institucionals i Medi Ambient
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Primer.- Aprovar el lloguer de les carrosses per la Cavalcada de Reis 2016, a
l’empresa Carrozas Mallol, per l’import de 10.890 €, inclòs l’Iva., donat què és el més
competent en quant a preu i equipament i que inclou totes les necessitats pel que fa a
decoració, llums i equip de so.

6 – APROVACIÓ DELS AJUTS PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ 2015
Vistes les bases reguladores de la concessió anual de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, per a projectes de cooperació amb els països en vies de
desenvolupament per a l’any 2015, publicades en el BOPB del 13 d’octubre de 2015.
Vist l’informe tècnic de valoració de les sol·licituds presentades per les entitats que s’hi
han acollit, emès per la Regidoria de Cooperació, d’acord amb els criteris de valoració
indicats en la convocatòria.
Vist que la Regidoria de Cooperació compta amb partida del pressupost de despeses
2015 22 2310 48000 per atendre el pagament dels ajuts que s’hi aprovin.
Vista la Proposta del Regidor de Cultura, Joventut, Cooperació, Comunicació,
Relacions Institucionals i Medi Ambient,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar amb càrrec a la partida 22 2310 48000 del pressupost municipal de
despeses2015, l’atorgament dels següents ajuts.
Nr
1
2

Entitat
Associació Lliçà Peruanitos
Associació Jofran Internacional

Total punts i import:

Total punts

Import adjudicat

18
18

1.499,94€
1.499,94€

36

2.999,88€

Segon.- Desestimar el projecte presentat per l’entitat SID MOSKITIA, a Hondures ,que
no ha pogut ser valorat donat que no compleix amb les bases de la convocatoria, ja
que aquesta demana que sigui desenvolupat durant l’exercici 2015 i l’entitat ha
presentat projecte per al 2016.

7 – APROVACÓ D’UNA BESTRETA PER LA COMPRA DE MATERIAL PER AL
PARC DE NADAL
La Regidoria de Joventut organitza com cada any el Parc de Nadal i necessita comprar
material per a tallers i activitats dins de la seva programació. Es sol·licita una bestreta
de 300€ per a la compra d’aquest material .
Vista la proposta del Regidor de Cultura, Joventut, Cooperació, Comunicació i
Relacions Institucionals i Medi Ambient
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Únic.-: Aprovar l’atorgament d’una bestreta a la Regidoria de Joventut, d’import 300€,
per a la compra de material del Parc de Nadal, i carregar-la al pressupost de Joventut
a la partida 02 337 22609.

8 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
8.1.- 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:
-

J.M.P.; un ajut de 158,4€ per pagar unes ulleres
A.S.C.; un ajut de 96€per la compra d’una estufa i una bombona de butà
S.M.G.; un ajut de 146,40€ en concepte de transport escolar i expedició del
DNI
S.K.G.; un ajut de 250,20€ en concepte de transport públic
G.F.A.; un ajut de 142,32€ per a tramitació de la cèdula d’habitabilitat
F.M.A.; un ajut de 177,09€ per a pagament de factures de llum
M.R.E.; una ajut de 96€ per la compra d’estufa i bombona de butà.
E.S.M.; un ajut de 104,30 € per a transport públic
L.M.C.; un ajut de 240€ per a alimentació i un ajut de 37€ per a sortides
escolars
D.O.A.; un ajut de 302,69€ per al pagament de factures de la llum.

8.2.- BONIFICACIÓ I FRACCIONAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS
8.2.1.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica del senyor J. M. L. A., 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 del
senyor J. M. L. A., 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.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de
l’Organisme de Gestió Tributària.
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8.2.2.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica del senyor V. M. R., 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 del
senyor V. M. R.,, en terminis de 150€ 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.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de
l’Organisme de Gestió Tributària

8.2.3.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica del senyor P. R. G., en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i 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 l’atorgament d’un ajut social al senyor P. R. G., corresponent al 100%
del deute en impostos i taxes municipals dels anys 2014 i 2015.
Segon.- Revisar aquest acord en el termini d’un any.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme de
Gestió Tributària.

8.2.4.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica de la Sra. F. M. A., en el qual proposa mesures d’ajornament del pagament
d’impostos municipals
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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 l’atorgament a la senyora F. M. A., d’un ajornament de sis mesos pel
pagament del deute en concepte d’Impost sobre Béns Immobles.
Segon.- Revisar aquest acord en el termini d’un any.
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme
de Gestió Tributària.

8.3.- APROVACIÓ DEL PROTOCOL AMB L’EMPRESA SOREA SAU REGULADOR
DE MESURES CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA I LA VULNERABILITAT
ECONÒMICA
S’acorda aprovar la minuta del “Protocol regulador de mesures contra la pobresa
energètica i la vulnerabilitat econòmica” establert entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i
l’empresa Sorea S.A.U., com a empresa subministradora de l’aigua a Lliçà d’Amunt,
amb la voluntat compartida de fer un pas més per trobar solucions a les situacions de
pobresa energètica, i poder garantir el servei d’aigua a totes aquelles persones i
famílies que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica i/o en risc d’exclusió
residencial.”

8.4.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI DELS
ALUMNES D’ESO I D’ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS DE BATXILLERAT
AMB DIFICULTATS I PER A FINS SOCIALS DELS INSTITUTS LLIÇÀ I HIPÀTIA
D’ALEXANDRIA PER AL CURS 2015 - 2016
S’acorda aprovar la minuta del Conveni establert entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i
el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per la “Prestació del Servei de transport
escolar no obligatori dels alumnes d’ESO i d’ensenyaments post obligatoris de
batxillerat amb dificultats i per a fins socials de l’Institut Lliçà i de l’Institut Hipàtia
d’Alexandria, per al Curs 2015-2016”.

9 – AFERS SOBREVINGUTS
9.1.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’ENTITAT GRUP 24 HORES PER A
L’ORGANITZACIÓ DE LES “24 HORES DE RESISTÈNCIA EN CICLOMOTORS DE
LA VALL DEL TENES”
S’acorda aprovar el contingut del Conveni establert entre l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt i l’entitat Grup 24 hores, a l’objecte de regular la col·laboració organitzativa i
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econòmica de l’ajuntament en l’execució del projecte / activitat “24 Hores
Internacionals de Resistència en Ciclomotors de la Vall del Tenes”

9.2.- ACCEPTACIÓ DEL RECURS TÈCNIC DIPUTACIÓ DE BARCELONA "PLA
DIRECTOR DEL VERD URBÀ" I APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE LA PART
CORRESPONENT A L’AJUNTAMENT
En data 19 de novembre la Diputació de Barcelona va dictar el Decret 10819/15 pel
qual aprovava la proposta de contractació d’un recurs tècnic per a la redacció del “Pla
director del Verd Urbà de Lliçà d’Amunt”, segons la petició que va fer l’Ajuntament al
Catàleg de serveis 2012-2015
El recurs tècnic té un cost de 16.000 euros, dels quals l’Ajuntament aporta 3.200 euros
i la Diputació de Barcelona la part restant.
Vista la proposta del Regidor de medi ambient,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Acceptar el recurs tècnic de la Diputació de Barcelona consistent en la
redacció del “Pla Director del Verd Urbà de Lliçà d’Amunt”
Segon.- Tramitar el pagament a la Diputació de Barcelona de la quantitat que aporta
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, concretament 3.200 euros.

9.3.- CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC – LABORAL
S’acorda aprovar l’oferta presentada per l’empresa “Del Bas, assessors, advocats,
auditors,”, per la prestació del Servei d’Assessorament jurídic i de gestió administrativa
en matèria laboral, per l’import de 420 euros mensuals.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 18,05 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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