ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
21 DE MARÇ 2016

Lliçà d’Amunt, 21 de març de 2016.
A les 18,15 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, Antonio Polo Lama, Mercedes
Mateo Fiérrez i Enric Grau Comas. S’ha excusat el regidor Manel Busquets 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 14 de març de 2016.

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; entrada matèria
orgànica a la planta, impropis: 7,53%, febrer 2016; d’import 5.016,20€; amb
càrrec a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades
RMO, febrer 2016; d’import 3.897,86€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades
RMO, directe Mataró, febrer 2016; d’import 22.614,22€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Comercial Gasuir S.L.; subministraments benzinera; d’import 6.213,57€; amb
càrrec a la partida 18/1621/22103.
Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de viatgers, febrer 2016;
d’import 38.079,25€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.

3 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CLAVEGUERAM DEL CARRER
D’EN BOSC
Els Serveis tècnics municipals han redactat el Projecte de clavegueram del carrer d’en
Bosc, per tal de solucionar el problema de manca de clavegueram a la part septentrional
d’aquest carrer, amb un pressupost base de licitació de 74.929,63 €.
Vista la proposta de la Regidora d’obres, infraestructures, equipaments i habitatge,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de clavegueram del carrer d’en Bosc, redactat pels
Serveis tècnics municipals.
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Segon.- 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.
Tercer.- En al cas que no es presenti cap al·legació, considerar-lo aprovat definitivament.

4 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
4.1.- 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:
-

M.T.M, un ajut de 240 € per a alimentació per a un període de tres mesos.
J. C.H; un ajut de 105 €, per a una T-jove per desplaçaments a la UEC de
Granollers
E. H. M, un ajut de 75€ per a la compra d’ulleres i un ajut de 71,30€ en concepte de
transport
M. G. A; un ajut de 240€ per a alimentació, a raó de 15€ setmanals.
J. C. D; un ajut de menjar a domicili

4.2.- PROJECTE COMUNITARI TALLER – XERRADA “MENJAR SALUDABLE I
ESTALVI ECONÒMIC”
La Regidoria d’Acció Social ha elaborat el Projecte Comunitari: Taller Xerrada “Menjar
saludable i estalvi econòmic”, que és un projecte d’acció comunitària de tipus informatiu i de
sensibilització, amb l’objectiu de generar un canvi d’actituds i valors de la població, que es
realitzarà amb material propi de la mateixa regidoria d’Acció Social, tant a nivell de material
tangible com de personal que realitzarà les accions.
Vista la proposta del Regidor d’Acció Social,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el Projecte Comunitari: Taller Xerrada “Menjar saludable i estalvi
econòmic” elaborat per la Regidoria d’Acció Social.

4.3.- PROPOSTA EN REFERÈNCIA A LA SOLIDARITAT AMB LES PERSONES QUE
HAN ARRIBAT A LA UNIÓ EUROPEA FUGINT DELS CONFLICTES AL PRÒXIM
ORIENT
La Regidoria de Cooperació i la Regidoria d’Acció Social han presentat a consideració de la
Junta de Govern Local un Manifest conjunt que és del següent contingut:
“Manifestem la nostra solidaritat amb els centenars de milers de persones que han
arribat a la Unió Europea fugint de les guerres, l’explotació i la gana. A causa d’això
actualment s’està produint el major moviment de població des de la segona Guerra
Mundial, davant la passivitat de les autoritats europees que no han engegat mesures
per facilitar l’arribada segura i el correcte acolliment d’aquestes persones.
Les situacions creades pel tancament de fronteres s’uneixen al fracàs dels plans de
readmissió, posant en perill la vida de les persones migrants i refugiades. Després del
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temps transcorregut, Espanya solament ha acollit a 18 persones, dels 17.000 refugiats
als quals es va comprometre. Alhora, hem vist com l’espai europeu de lliure circulació
s’enfonsava i els discursos xenòfobs augmentaven en tota la Unió Europea. L’acord
entre la Unió Europea i Turquia és una pota més d’aquets model i no garanteix de cap
manera l’arribada segura i el compliment dels drets de les persones que es veuen
obligades a abandonar les seves llars; al contrari, les posa en major risc.
Si no s’habiliten vies d’accés legals i segures, se seguirà obligant a les persones a jugarse la vida en el Mediterrani i l’Egeu, on l’any passat van morir més de 30.000 persones.
La recent decisió de militaritzar les nostres fronteres marítimes amb bucs de l’OTAN no
fa sinó augmentar el risc al que s’enfronten migrants i refugiats.
-

Per l’anterior exposat, proposem que la bandera de la Unió Europea, que oneja a la
façana del nostre consistori, resti hissada a mitja asta fins que les administracions
europees, de les quals ens manifestem favorables, trobin una solució pactada, justa i
humanitària per a aquesta situació.

-

De la mateixa manera ens ratifiquem, com ja vam fer en el ple de 24 de setembre de
2015, com a poble acollidor i amb vocació de participar de la solució d’aquestes
persones obligades a abandonar la seva terra per causes de guerra.”

Deliberat, la Junta de Govern Local acorda la seva aprovació.

5 – AFERS SOBREVINGUTS
5.1.- BAIXA DEL TITULAR DE LA PARADA NÚM. 72 DEL MERCAT SETMANAL
El titular de la parada núm. 72 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt,
ha demanat, per instància amb registre d’entrada número 2058, la baixa per motius
personals.
Vist que el Reglament del mercat permet la baixa voluntària, sempre que el titular
estigui al corrent de les obligacions tributàries.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la baixa sol·licitada per el senyor T. Z. C., com a titular de la parada
72 del Mercat setmanal de Lliçà d’Amunt, ja que està al corrent de les seves
obligacions tributàries.
Segon.- Donar de baixa el rebut del 2n. Trimestre, girat a començaments del mes
d’abril.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat.

5.2.- CONTRACTACIÓ DE LA IMPLEMENTACIÓ DE L’APLICACIÓ PER A
DISPOSITIUS MÒBILS FULCRUM
1 – En data 17 de setembre de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar la contractació
de l’empresa BGEO OPEN GIS SL per a la implementació d’un sistema d’informació
geogràfica (Proposta a Junta de Govern Local 122/2015), basat en el programari de codi
lliure QGIS.
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2 - Per tal de poder treballar i actualitzar les dades del GIS corporatiu sobre el terreny és
necessària l’adopció i posada en marxa de l’aplicació per dispositius mòbils FULCRUM™,
que és l’eina APP compatible amb QGIS amb què treballa l’empresa BGEO.
3 – L’empresa BGEO ha presentat l’oferta 15/5640b per a la prestació d’aquest servei, de
la qual es considera oportú contractar l’apartat C1 (2.200 € + IVA) i C3 (3.500 € + IVA), així
com l’apartat M1, que correspon a les quotes de manteniment de l’aplicatiu Fulcrum, valorat
inicialment en 1.800 + IVA a l’any.
Vista la proposta del regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Contractar a l’empresa BGEO OPEN GIS SL la implementació de l’aplicació per
dispositius mòbils FULCRUM™ per un import de 5.700 € + IVA, amb càrrec a la partida 15
9200 62600 ‘Noves inversions en TIC’.
Segon.- Aprovar la despesa corrent que generin les quotes de manteniment de l’aplicació
per dispositius mòbils FULCRUM™ per un import inicial de 1.800 € + IVA, amb càrrec a la
partida 15 9200 21600 ‘Manteniment informàtica’.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 19,00 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

4

