ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
30 DE MAIG DE 2016

Lliçà d’Amunt, 30 de maig 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 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 23 de maig de 2016.

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

Ros Roca SA; factura núm. VRS96000087 cubo 240 L. marró ventilacions;
d’import 6.715,50€; amb càrrec a la partida 18/1621/21400.
Servicios Jaf SA; pintura façanes de l’Ajuntament; d’import 13.764,96€; amb
càrrec a la partida 17/9200/62202.
Construccions Claudi Oliván SL; reparació de voreres, carrer Folch i Torres;
d’import 16.711,64€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900.
Sudfrances FR; viatge a Carcassonne, del 18/6/2016, 57 adults més xofer;
d’import 4.488 €; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.

3 – APROVACIÓ D’UN CONVENI DE FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRE DE
TREBALL
S’acorda aprovar el Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de
treball amb l’Institut Gallecs, per a la formació de l’alumna A. A. G., a la biblioteca de
Ca l’Oliveres, durant el període comprès entre el 28 de maig i el 18 de juny de 2016.

4 – CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI WEB DE MAPES CORPORATIU
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). Aquest sistema està basat
en el programari de codi lliure QGIS.
L’Ajuntament té interès en posar en marxa un servei de mapes d’informació d’interès
general accessible des d’internet, suportat en el sistema d’informació geogràfica
corporatiu.
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L’empresa BGEO ha presentat l’oferta 15/5653b per a la posada en marxa d’aquest
servei, que inclou també una bossa d’hores per al manteniment del sistema
d’informació geogràfica corporatiu. L’oferta consta d’una part d’inversió en servei de
14.875,00 € + IVA , així com d’una estimació del cost del manteniment del hosting
extern i del servidor web de mapes, valorat inicialment en 1.329,17 € + IVA 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 d’un servei
web de mapes corporatiu, per un import de 14.875 € + IVA, amb càrrec a la partida 15
9200 62600 ‘Noves inversions en TIC’.
Segon.- Aprovar la despesa corrent que generin les quotes de manteniment del
servidor web de mapes, per un import inicial de 1.329,17 € + IVA, amb càrrec a la
partida 15 9200 21600 ‘Manteniment informàtica’.

5 – ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A
L’ADQUISICIÓ D’EQUIPS DE DIGITALITZACIÓ I EMMAGATZEMATGE DE DADES
La Diputació de Barcelona va acordar:

Aquest ajut no representa cap compromís de despesa addicional per part de l’Ajuntament.
Vista la proposta del Regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar l’acceptació de la subvenció de 1.000 € atorgada per la Diputació de
Barcelona, per a l’adquisició d’equips de digitalització i emmagatzematge de dades
(codi XGL 16/Y/215677), en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla Xarxa
de Governs Locals 2016-2019.

6 – ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A
L’ACTUACIÓ DIAGNOSI I PLA DIRECTOR TIC
La Diputació de Barcelona va acordar:

2

Aquesta actuació està finançada íntegrament per la Diputació de Barcelona, i no representa
cap compromís de despesa addicional per part de l’Ajuntament.
Vista la proposta del Regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar l’acceptació de l’ajut de recurs tècnic atorgat per la Diputació de Barcelona,
per a l’actuació “Diagnosi i pla director TIC”, (codi XGL 16/Y/223532 ), en el marc del
Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”

7 – ACCEPTACIÓ DE RECURS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE
SUPERVISIÓ D’EQUIPS DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS
La Diputació de Barcelona va aprovar l’actuació consistent en l’actuació de Supervisió
d’equips de Serveis Socials bàsics, (codi 16/Y/218400), en el marc del Catàleg de
serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
Vista la proposta del Regidor d'Educació i Acció Social
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar l’acceptació del recurs material atorgat per la Diputació de Barcelona per a
l’actuació: Supervisió d’equips de Serveis Socials bàsics, realització de serveis i activitats
en un total de 18hores de supervisió a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, des de l1 de juny
2016 al 31 de maig de 2017, (codi XGL 16/Y/218400)

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:
-

DOA; un ajut de 30€ per a la compra d’un article ortopèdic.
ASM; un ajut d 300€ per a alimentació i higiene; per a tres mesos.
SRS; un ajut de 360€ per a alimentació; a raó de 120€ mensuals.
BAL; un ajut de 620€ per a aliments frescos i higiene durant tres mesos.
JGT; un ajut de 194€ per la compra d’una rentadora
ESM; un ajut de 99€ per la compra d’unes ulleres
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-

-

MMC; un ajut de 60€ per a articles d’higiene, en dos pagaments mensuals de
30€
MBB; un ajut de 90€ per a alimentació, en tres lliuraments mensuals de 30€
VFV; un ajut de 240€ per a matriculació activitat esportiva
ETE; un ajut de 200€ per a alimentació, a raó de 50€ mensuals.
MMC; Revocar la quantitat de 40€ que ha quedat de l’ajut atorgat el 14/3/16, i
aprovar un nou ajut de 150€ per a alimentació, en tres lliuraments mensuals de
50€.
DPN; Revocació de 10€ de l’ajut atorgat el 8/2/16 per adaptació de l’import de
l’ajut a la targeta moneder.
MREB; Revocació de 25€ de l’ajut atorgat el 25/4/16 per adaptació de l’import
de l’ajut a la targeta moneder
VLM; Revocació de 40€ de l’ajut atorgat el 14/3/16 per adaptació de l’import de
l’ajut a la targeta moneder
LIB; Revocació de 40€ de l’ajut atorgat el 25/4/16 per adaptació de l’import de
l’ajut a la targeta moneder
DOA; Revocació de 30€ de l’ajut atorgat el 11/4/16 per adaptació de l’import de
l’ajut a la targeta moneder
RCSR; Revocació de 30€ de l’ajut atorgat el 11/4/16 per adaptació de l’import
de l’ajut a la targeta moneder.
SRS; Revocació de l’ajut de 85€, atorgat l’11/4/16 per la compra d’aliments
frescos.
AOE; Revocació de l’ajut de 60€ per a la compra d’aliments frescos, atorgat el
4/4/16
EMVR; Revocació de l’ajut de 30€ aprovat el 4/4/16.

8.2.- FRACCIONAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS
- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-econòmica
del senyor A. T. J., en el qual proposa mesures d’atorgament 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 deute contret pel senyor A. T. J.,
pels impostos i taxes municipals de l’any 2016, 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 municipals.
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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9 – AFERS SOBREVINGUTS
9.1. CANVI DE TITULAR I SUPLENT D’UNA PARADA DEL MERCAT SETMANAL
El titular de la parada núm. 77 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt,
senyor S. P. M., ha demanat, per instància amb registre d'entrada número 4377, el
canvi de titular i suplent de la parada, proposant com a nova titular la seva filla I.P.R. i
com a nova suplent la senyora S. V.V. N.
Vist que el reglament del mercat permet el canvi de titular i suplent de la parada,
sempre que el titular estigui al corrent de les obligacions tributàries.
Vista la proposta del Regidor de Comerç, Consum, Turisme i Empresa i Companyies
de Serveis
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el canvi de titular i suplent de la parada 77 del mercat setmanal,
nomenant com a nova titular la senyora I.P.R. i com a nova suplent la senyora S. V.V.
N.
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat a partir del 3è trimestre del 2016, d’acord
amb l’Ordenança Fiscal núm. 19.

9.2.- INSTAL·LACIÓ D'ACCÉS WIFI A DIVERSOS EQUIPAMENTS
1 – L’Ajuntament té interès en posar en marxa un servei d’accés a internet via WI-Fi a
diversos equipaments municipals. Aquests són, inicialment: Ajuntament (zones d’accés
general), casal d’avis, biblioteca (punt informació juvenil i sala d’actes), camp de futbol,
pavelló municipal, escola de música, CC Ca l’Artigues (planta semisoterrani) i CC
Palaudàries.
2 – S’ha demanat pressupost a 4 empreses per instal·lar i posar en marxa aquest
servei. Com a premisses s’ha establert que el sistema proposat ha de disposar d’un
software de gestió centralitzat de les diferents xarxes i dels usuaris, ha de permetre
establir polítiques d’accés per complir amb la normativa, i ha de ser ampliable
modularment segons necessitats, tant en número d’antenes de cada subxarxa com en
equipaments incorporats a aquest servei.
3 – De les 4 empreses a qui s’ha demanat pressupost, Telefònica no ha presentat
pressupost, Inmove IT Solutions ha presentat una oferta de 12.695,44 € (IVA inclòs),
NexoTech ha presentat una oferta de 19.796,04 € (IVA inclòs) i APEN ha presentat
una oferta de 16.729,46 € (IVA inclòs).
Vista la proposta del Regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Contractar a l’empresa Inmove IT Solutions la implementació d’un d’accés a
internet via WI-Fi a diversos equipaments municipals, per un import de 12.695,44 €
(IVA inclòs), amb càrrec a la partida 15 9200 62600 ‘Noves inversions en TIC’.
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Segon.- 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 18,35 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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