ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 1
DE FEBRER 2016

Lliçà d’Amunt, 1 de febrer de 2016.
A les 18,05 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió
ordinària de primera convocatòria, que presideix el senyor Alcalde, 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 senyora Gemma Navarro i
Medialdea.

1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
S’acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, efectuada per la Junta de Govern Local el
dia 25 de gener de 2016..

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

-

-

Redes Sistemas y Dominios SL; PC HP Prodesk 400 MT (13) /Inter Core 134160 RAM 4 GB HDU 128GB SSD Slim SuperMulti HD; d’import 7.477,80€;
amb càrrec a la partida 15/9200/62600.
Obres i Paviments Llovet SL; obres xarxa d’aigua potable als carrers Estany de
Pesons i Estany de Bulloses; d’import 7.513,30€; amb càrrec a la partida
17/1532/61900.
Bgeo Open Gis S.L.; implementació GIS; d’import 4.430,35€; amb càrrec a la
partida 15/9200/62600.
Selectance Area SL; beques menjador; d’import 3.123,25€; amb càrrec a la
partida 04/2310/48002.

3.- AUTORITZACIÓ D’UNA BESTRETA PER A LA FESTA DEL CARNAVAL 2016
El dia 6 de febrer de 2016 tindrà lloc la Festa de Carnaval que organitza la Regidoria
de Cultura i la Comissió de Festes, i per a la decoració del pavelló o per la rua, cal
llogar el material escaient.
Vista la proposta del Regidor de Cultura
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer: Aprovar l’assignació d’una bestreta especial per a la Festa de Carnaval 2016,
d’import 1.000€.
Segon.- Designar a la tècnica de cultura, com a responsable de la mateixa i
encarregada de la posterior justificació de les despeses generades per l’activitat.
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4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN CAMP DE
FUTBOL 7
La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 30 de novembre de 2015, va
acordar aprovar inicialment el Projecte de Camp de Futbol 7 a Lliçà d’Amunt.
Durant el període d’exposició pública es va presentar una al·legació, per part del
president del Club Esportiu Lliçà d’Amunt, que sol·licitava el següent:
“Que es modifiqui lleugerament el projecte de construcció del camp de futbol 7
exposat al públic, en el sentit de desplaçar-lo uns metres cap al sud, per tal de
deixar espai entre els dos camps de futbol perquè, en el dia de demà, s’hi puguin
aixecar uns nous vestidors que facilitin el servei als dos camps.”
L’arquitecte tècnic municipal ha emès un informe on proposa desestimar les
al·legacions, en base als següents aspectes:
“ 1.- El present projecte té una previsió de poder-se ampliar en un nou camp de
futbol 11, el qual estaria alineat a l’existent i, en cas de necessitar un nou edifici de
vestidors, també es farien alineats als existents.
2.- Que un dels raonaments per aquesta disposició era afectar el mínim possible el
nou parc municipal confrontat, el qual ja es veu afectat en part a l’haver de perdre
part de la seva superfície per a executar el nou camí d’accés a les finques
posteriors, donat que el camí existent quedarà anul·lat pels moviments de terres
necessaris per a l’execució del nou camp.
3.- Que el projecte preveu les instal·lacions necessàries de reg i recollida d’aigües
del nou camp així com els espais i passos exigits per la normativa actual, i la
instal·lació de xarxes per a que les pilotes no puguin passar d’un camp a l’altre.
4.- l’Ajuntament no té prevista actualment l’execució d’un nou edifici de vestidors.”
Examinat tot plegat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada pel senyor J.A.V., com a president del Club
Esportiu Lliçà d’Amunt, a l’aprovació inicial del Projecte de Camp de Futbol 7 a Lliçà
d’Amunt, en base als criteris exposat a l’informe de l’arquitecte tècnic municipal.
Segon.- Aprovar definitivament el Projecte de Camp de Futbol 7 a Lliçà d’Amunt.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’al·legador, i publicar-lo als butlletins oficials
corresponents.

5.- INSTAL·LACIÓ DE CONTROL DE VELOCITAT ALS SEMÀFORS DE LA
CANTONADA ENTRE ELS CARRERS ANSELM CLAVÉ I INDÚSTRIA.
A la reunió del Pla Local de Seguretat Viària, efectuada el 14 de gener del 2016, es va
comentar que era necessària la instal·lació del control de velocitat, als semàfors del
carrer Anselm Clavé amb carrer Indústria.
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El mes d´abril del 2015, es va demanar pressupost a l’empresa Aluvisa, i l’import
proposat és de 4.947,44 euros, sense IVA. L’empresa Aluvisa manté el preu del
pressupost.
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.- Adjudicar la instal·lació de control de velocitat als semàfors de la cantonada
entre els carrers Anselm Clavé i Indústria, a l’empresa Aluvisa, per l’import de 4.947,44
euros, més l’Iva.

6 - APROVACIÓ DEL CONVENI AMB
REALITZACIÓ DEL PROJECTE CREIX

L’ASSOCIACIÓ

ARAE

PER

LA

En el marc del Pla Local de Prevenció i Atenció a l’Absentisme Escolar que s’està
elaborant, d’acord amb l’aprovació de la Junta de Govern Local, per prevenir
situacions de desafecció i abandonament escolar, i treballar per a la millora de l’èxit
escolar, i sota el principis d’actuació de coresponsabilitat entre l’Administració
Educativa i l’Administració Local i dels agents educatius i socials, i en el marc del
Projecte Licano i Amunt d’atenció a la diversitat de l’alumnat dels Instituts Lliçà i
Hipàtia d’Alexandria, aprovats també per la Junta de Govern Local; l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt inicia el projecte Creix com a mesura per prevenir el risc d’exclusió
social, l’abandonament i el fracàs escolar.
Aquest projecte està destinat a aquell alumnat d'educació secundària obligatòria del
municipi que presenten desmotivació greu, perill d'absentisme acadèmic, problemes
de conducta i que precisen d'actuacions individualitzades i adaptacions substancials
per a la seva integració escolar i social.
La Regidoria d’Educació manifesta el seu interès en portar a terme aquest projecte des
de les dinàmiques específiques de l’educació sistèmica.
L’associació sense ànim de lucre, ARAE, que treballa en el camp de l’educació, i en
especial en la formació permanent de professionals de l’educació, i l’atesa i
acompanyament a persones i famílies, respon als objectius marcats en aquest projecte
Vista la proposta de la regidoria d’Educació.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i
l’associació sense ànim de lucre ARAE, per a la realització del projecte Creix com a
mesura per prevenir el risc d’exclusió social, l’abandonament i el fracàs escolar, en les
condicions que s’hi descriuen.

7.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL RECURS TÈCNIC PER AL PLA
LOCAL DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ A L’ABSENTISME I ABANDONAMENT
ESCOLAR
Vist que la Diputació de Barcelona va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 9 de
desembre de 2014, l’anunci d’aprovació del Catàleg de serveis de l’any 2015, del seu
règim regulador, de la convocatòria per a la concessió de recursos que s’hi inclouen,
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en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, així com de la carta de
serveis, oferint línies de suport de tipus econòmic, tècnic i material, amb termini de
presentació de sol·licituds fins al 20 de gener de 2015 per als ajuts de tipus econòmic i
alguns de tipus tècnic i material.
Vist que la regidoria d’Educació va fer la sol·licitud de recurs tècnic per al “Pla Local de
prevenció i atenció a l’absentisme i l’abandonament escolar” amb codi XGL
15/Y/213116
Vista la Proposta del Regidor de benestar i família, educació, promoció econòmica,
turismes, comerç i consum
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Assabentar-se de l’aprovació del recurs tècnic per al “Pla Local de prevenció i
atenció a l’absentisme i l’abandonament escolar” amb codi XGL 15/Y/213116, amb una
aportació de la Diputació de 4.598 € per al desenvolupament del projecte, amb termini
d’execució fins 31.03.2016.

8.- AFERS DE SERVEIS SOCIALS
8.1.- 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:
-

Ó.J.L.; un ajut de 105€ en concepte de transport públic
Ó.J.L.; un ajut de 240e en concepte d’aliments frescos
C.F.M.; prestació del servei de teleassistència, en règim de copagament de
8,43€ al mes.
E.A.J.; un ajut de 105€ per a alimentació
C.D.M.; un ajut de 300€ per a alimentació
F.J.J.; un ajut de 360€ en concepte d’alimentació
J.M.C.; un ajut de 240€ per a alimentació
A.M.S.; un ajut de 124€ complement de menjador escolar
C.A.A.; un ajut de 80€ en concepte d’higiene
E.T.E.; un ajut de 200€ en concepte d’alimentació

8.2.- FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS
El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica del senyor L. J. J., 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:
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Primer.- Aprovar l’atorgament al senyor L. J. J. d’un fraccionament pel pagament de
l’impost de Béns Immobles de 2015, en quotes mensuals de 64€.
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.

9.- AFERS SOBREVINGUTS
9.1.- AUTORITZACIÓ DE BESTRETES DE CAIXA FIXA PER A L’ANY 2016
S’acorda autoritzar les Bestretes de Caixa Fixa per al funcionament de les diferents
regidories i departaments de l’Ajuntament durant l’exercici de 2016, que es relacionen
a continuació:
- Esports = 300 €
- Brigada d'obres = 500 €
- Escola Bressol Nova Espurna = 150 €
- Escola Bressol Palaudàries = 150 €
- Joventut = 300 €
- Serveis Socials = 1.200 €
- Policia Local = 400 €
- Biblioteca Ca l'Oliveres = 100 €
- Secretaria Intervenció = 500 €
- Cultura = 500 €

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 18,55 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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