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

Lliçà d’Amunt, 30 de novembre 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, 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 L’ACTA ANTERIOR
S’acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, efectuada per la Junta de Govern Local el
dia 23 novembre 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:
-

-

-

Llop Gestió Esportiva SL; mensualitat octubre 2015 tècnic sala fitness i tècnic
d’activitats dirigides especials; d’import 3.298,68€; amb càrrec a la partida
07/3410/22609.
Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport, octubre 2015; d’import
38.079,25€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
Antonio Parra Cayuela; adquisició motor; d’import 6.177,05€; amb càrrec a la
partida 25/1532/21400.
Kiloenergia Grups Electrògens i Servei SL; lloguer de dos grups electrògens i
material elèctric per la prova de les 24 hores de ciclomotors; d’import
3.501,44€; amb càrrec a la partida 07/3419/22609.
Bgeo Open Gis SL; Auditoria SIG, formació curs bàsic de QGIS implementació;
d’import 17.333,25€; amb càrrec a la partida 15/9200/62600.

2.2.- Devolució de factures
- L’empresa Telefónica Móviles España SA, ha presentat la factura 28-K5U1-022740,
referència facturació Lot 2 Mòbils, data factura 1/11/15, (registre ajuntament
2015/2226)
Una vegada revisades les factures, l’enginyer tècnic municipal ha emès el següent
informe:
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“La factura presenta càrrecs que no corresponen a les tarifes a aplicar segons el
concurs de compra agregada a Telefònica de Localret-Diputació. També es facturen
serveis no actius en el servei de la migració, com per exemple “Quota Bo Veu
Nacional” per tots els terminals o la facturació del trànsit de dades, quan aquest
està cobert per les respectives tarifes planes de dades contractades. Consultat el
servei d’atenció de Telefònica, ens confirmen que en el moment de canvi de
companyia de Vodafone a Movistar, aquesta darrera no va activar les tarifes
corresponents al contracte que ens empara, i que per tant la facturació és
incorrecta. Per tot això es considera oportú retornar aquesta factura.”
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- No aprovar la factura 28-K5U1-022740, referència facturació Lot 2 Mòbils,
data factura 1/11/15, (registre ajuntament 2015/2226), presentada per l’empresa
Telefònica Móviles España SA, pels motius indicats a l’informe de l’enginyer tècnic
municipal reproduït en la part expositiva.
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Telefónica Móviles España SA.

3 – APROVACIÓ D’UN ACORD DE VOLUNTARIAT PER IMPARTIR UNA
XERRADA-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. L. V., per la realització una activitat d’interès cultural a la Biblioteca de Ca l’Oliveres,
de manera voluntària, lliure i altruista, consistent en una Xerrada-Taller “Iniciació a les
flors de Bach”, 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.

4 – CONVENIS AMB LA MERCANTIL FAMTOR SL PER LA CESSIÓ TEMPORAL
DE TERRENY PER A ÚS LÚDIC I D’APARCAMENT
La mercantil Famtor SL és propietària de la parcel·la del núm. 12 del carrer de
l’Aliança de Lliçà d’Amunt (ref. cadastral 6770702DG3067S0001GA). Aquesta
parcel·la està subjecta al corresponent pla de millora urbana. L’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt està interessat en l’ús de l’esmentada parcel·la com a aparcament.
Tanmateix, l’esmentada mercantil és propietària de les següents parcel·les al municipi
de Lliçà d’Amunt: Carrer l’Aliança, núm. 8 (ref. cadastral 6869101DG3066N0001UO) i
Avinguda Països Catalans, núm. 64-68 (ref. Cadastral 6869104DG3066N0001AO).
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt està interessat en l’ús d’aquestes parcel·les com a zona
lúdica i aparcament.
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Vist que la mercantil Famtor SL està disposada a atorgar un cessió temporal de l’ús
d’aquestes parcel·les mitjançant la signatura de dos convenis.
Vist el decret d’Alcaldia de 16 de juny de 2015 pel qual l’Alcalde delega atribucions a la
Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer: Aprovar el contingut i la signatura dels dos convenis abans referenciats amb la
mercantil Famtor SL per tal de dotar les parcel·les indicades dels serveis d’aparcament
i lúdic al centre del municipi.
Segon: Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris
per dur a terme l’operació.

5 – MILLORA DE LA SEGURETAT DE LA PARADA DEL TRANPORT PÚBLIC 5362
“INSTITUT LLIÇÀ”
L’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament ha efectuat una proposta de Millora de la parada
5362 del transport públic “Institut Lliçà”, per tal de millorar-ne la seguretat i el
funcionament, a la vista de la quantitat d’usuaris que es concentren a les hores de
sortida de l’institut, consistent en:
Definir les portes i encaminadors de cada una de les 3 línies que paren a la parada
5362, per tal de facilitar-ne l’organització i millorar-ne el funcionament.
Construir una tanca de protecció no escalable al llarg de tota la parada, configurant
unes obertures per donar accés als autobusos, per minimitzar d’aquesta forma la
possibilitat que els que s’esperen envaeixin la calçada i pateixin un accident.
A la vegada, la tanca encamina a que els vianants facin el creuament de l’Av.
Països Catalans pels passos de vianants que hi ha a cada extrem de la parada
Per tal d’adjudicar aquestes actuacions, s’ha demanat pressupost a tres empreses del
sector, amb el següent resultat:
-

Metal·lúrgica Vallina S.L. : 7.426,98€, inclòs l’Iva.
Medina Barba SL: 8.168,71, inclòs l’Iva.
Aluminios Tetana SL: 7.771,83€, inclòs l’Iva.

Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de seguretat ciutadana, protecció civil, esports i
mobilitat i via pública,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la proposta de Millora de la parada 5362 del transport públic “Institut Lliçà”,
efectuada per l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament, a l’objecte de millorar-ne la seguretat i el
funcionament,
Segon.- Adjudicar els treballs de Millora de la parada 5362 del transport públic “Institut
Lliçà”, a l’empresa Metal·lúrgica Vallina SL, per l’import de 7.426,98€, inclòs l’Iva., per
considerar que ha presentat l’oferta més avantatjosa.
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6 – APROVACIÓ DEL PROJECTE D’UN CAMP DE FUTBOL 7 DE GESPA
ARTIFICIAL
1 – L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va encarregar un projecte per la construcció d’un camp
de futbol 7, mitjançant aprovació per Junta de Govern Local, de data 16 de juliol de 2104, a
l’empresa Euronix Metal S.L.
2 – Una vegada rebut el projecte, es detecten diferents mancances per a esmenar. El
projecte no és aprovat inicialment, i és aquí que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt realitza un
nou plantejament respecte a la ubicació i dimensions d’aquest camp de futbol 7, fruit de
diferents reunions tant a nivell polític, com amb l’entitat esportiva que en fa ús, com a nivell
tècnic.
3 – Al plantejar-li aquesta revisió del projecte a l’empresa contractada inicialment, aquesta
manifesta la seva incapacitat per fer-hi front, ja que després de diverses retallades internes,
no es veuen capaços de desenvolupar-lo.
4 – En aquest punt, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, decideix refer el projecte inicial,
adaptant-lo a la nova proposta, encarregant-lo als Serveis Tècnics municipals.
5- L’objecte del projecte és la construcció d’un camp de futbol 7 de gespa artificial, previ
l’enderroc de l’edificació d’antics vestidors en desús. Es proposa una formalització,
dimensió i situació del camp de futbol-7 que possibiliti que en un futur es pugui ampliar el
camp, doblant la seva superfície amb la finalitat de disposar d’un camp de Futbol 11.
Vista la proposta de la Regidora d’urbanisme, habitatge, infraestructures i
equipaments,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte del Camp de Futbol 7 a Lliçà d’Amunt, per un import
de 286.000,56€, iva inclòs.
Segon.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida del pressupost de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt número 17-3420-62300, dels anys 2015 i 2016.
Tercer.- Exposar al públic aquest projecte durant el termini de 30 dies hàbils al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- En al cas que no es presenti cap al·legació, aprovar-lo definitivament.

7 – 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:
-

M.V.F.; un ajut d’assistència del SAD
A.B.R.; un ajut de 90€ en concepte d’alimentació
E.V.R.; un ajut de 112€ per la compra de bombones de butà
J.G.T.; un ajut de 192,10€ pel subministrament d’aigua i 40€ per a bombones
de butà
G.F.A.; un ajut 112€ per a bombones de butà
A.G.T.; un ajut de 250€ per a menjador escolar
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-

M.F.M.; un ajut de 240€ per a alimentació
D.R.Q.; un ajut de 205€ per a una cuina de gas i 48€ per a bombones de butà
R.M.L.; un ajut de 179,80€ per a menjador escolar
E.M.R.; un ajut de 143,39€ per a factura de gas.

8 – AFERS SOBREVINGUTS
8.1.- COL·LOCACIÓ D’UN NOU TERRA DE CAUTXÚ A LA ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL NOVA ESPURNA
Per solucionar el tema del terra de cautxú de la zona exterior dels infants a l’escola Bressol
Municipal Nova Espurna, on s’està desfent la capa de color, s’ha demanat pressupost a
varies empreses per canviar-lo o reparar-lo.
Aquestes empreses han ofert varies opcions per reparar el que hi ha o substituir-lo per un
de nou:
-

La empresa Benito Urban dóna dos opcions en les que es treu el terra existent i es
col·loca un altre nou:
La opció 1 és col·locar un terra nou de cautxú, de 2 cm de gruix, amb 10 anys de
garantia per un import de 4.973,10 € iva inclòs.
La opció 2 és un altre tipus de terra de cautxú, també de 2 cm de gruix, però amb 2
anys de garantia, per un import de 4.392,30€ iva inclòs
La empresa Happyludic dona tres opcions.
La opció 1 és treure el terra existent i col·locar-ne un altre nou, de 4 cm de gruix,
per un import de 6.697,35 € iva inclòs.
La opció 2 és aplicar sobre el que hi ha una capa d’1 cm per un import de 3.049,20
€ iva inclòs.
La opció 3 és col·locar una moqueta sobre el que hi ha, amb un import de
3.267,00€ iva inclòs.

Un cop analitzades totes les propostes pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt, i
Vista la proposta de la Regidora d’urbanisme, habitatge, infraestructures i equipaments,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar les tasques de col·locació d’un nou terra de cautxú de 2 cm de gruix,
amb una garantia de 10 anys a l’escola Bressol Municipal Nova Espurna, a la empresa
Benito Urban, per un import de 4.973,10 € iva inclòs, per considerar-se com la més
avantatjosa i ajustada a les condicions tècniques de l'estudi.
Segon.- Imputar aquesta despesa al pressupost de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt de
l'any 2015.
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8.2.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA DINS EL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE GARANTIA DE LA
SUFICIÈNCIA FINANCERA LOCAL I DE SUPORT A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE
XGL 2012-2015.
1 – Vist que la Diputació de Barcelona ha aprovat el 26 de novembre de 2015, el Programa
complementari de garantia de la suficiència financera local i de suport a la prestació de
serveis socials, dins el qual ha estat atorgat al nostre municipi un ajut de 36.369,10 euros,
amb codi 15/X/213936.
2 – Vist que aquests ajuts estan destinats a cobrir despeses de naturalesa corrent i
d’inversió que s’executin en el període comprès entre l’1/1/2015 i el 30/6/2016.
3 - Vist que per fer efectiva la concessió, els ens destinataris han de presentar l’acceptació
abans de l’1/2/2016, tràmit amb el qual abonaran una bestreta del 50%, que es pot avançar
abans que finalitzi l’any 2015 si l’acceptació es formalitza no més tard del 15/12/2015.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona dins el Programa
complementari de garantia de la suficiència financera local i de suport a la prestació de
serveis socials, per import de 36.369,10 euros, amb codi 15/X/213936.

8.3.- ADJUDICACIÓ DE LA REALITZACIÓ DEL PARC DE NADAL 2015
La Regidoria de Joventut organitza, com cada any, el Parc Infantil i Juvenil de Nadal, i per
tal de portar a terme les activitats ha estudiat diferents propostes presentades per
empreses del sector:
a) Ares Sport Events S.L, per un import de 14.575€ (IVA inclòs)
b) Rocam Aventures, per un import de 15.270€ (IVA inclòs).
c) La Xarranca, per un import de 16.170€ (IVA inclòs).
Un cop estudiades les propostes econòmiques s’ha cregut convenient assignar la
realització del Parc de Nadal a l'Empresa La Xarranca, per un import total final de 16.170 €,
considerant que és una proposta nova al municipi i que, a banda de les activitats
proposades a la pista i a la zona d’aparcament del pavelló, també incorporen una activitat
de paintball làser per a joves. El paintball, com a proposta aïllada tindria un cost de 3.410€
(IVA inclòs).
Vista la proposta del Regidor de Cultura, Joventut, Cooperació, Comunicació i Relacions
Institucionals i Medi Ambient.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar la realització del Parc Infantil i Juvenil de Nadal 2015, a l’empresa
La Xarranca, per un import total final de 16.170 €, Iva inclòs, per considerar que ha
presentat l’oferta més avantatjosa.
Segon.- Imputar la despesa a la partida pressupostària número 02/337/22609.
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En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 18,10 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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