ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
13 DE MAIG DE 2019

Lliçà d’Amunt, 13 de maig de 2019.
A les 17,05 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 i regidores Maria del Mar Pedrerol Villarroya,
Yolande Rose Georgette Rabault, Antonio Polo Lama i Manel Busquets Mateu. S’ha
excusat el regidor Jordi Juárez Heredia. Són assistits per la Secretària accidental de
la Corporació, senyora Gemma Navarro i Medialdea i per l’Interventor municipal,
senyor Antoni Hierro Medina.

1 – DESPESES
No se n’han presentat.

2 - ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A
L’ARRANJAMENT DE CAMINS FORESTALS (Pr. 401)
Atès el conveni signat amb la Diputació de Barcelona i ‘ADF l’Alzina sobre protecció contra
incendis forestals.
Vist el Pla municipal de Prevenció d’incendis forestals de Lliçà d’Amunt (PPI), elaborat per
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis forestals de la Diputació de Barcelona.
Vist el recurs del catàleg de serveis 2019 de “Conservació de la infraestructura estratègica
de prevenció d’incendis forestals”, que per l’any 2019 subvenciona l’Ajuntament amb
3.876,85 €.
Vista la proposta de la Regidora de de Medi Ambient
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar l’acceptació de l’ajut de l’oficina Tècnica de Prevenció municipal d’Incendis
Forestals de la Diputació de Barcelona “Conservació de la infraestructura estratègica de
prevenció d’incendis forestals” per valor de 3.876,85 €.

3 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
3.1.- 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:
-

Pr. 403; PAO; un ajut de 90€, repartits en tres lliuraments mensuals.
Pr. 404; FMR; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, repartits en tres
lliuraments mensuals.
Pr. 405; JMAR; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, repartits en tres
lliuraments mensuals.
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-

Pr. 411; RMDM; un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, repartits en tres
lliuraments mensuals.
Pr. 413; MLGR; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, repartits en tres
lliuraments mensuals.
Pr. 414; LIAM; un ajut de 180€ per a alimentació i higiene, repartits en tres
lliuraments mensuals.
Pr. 415; STR; un ajut de 300€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments
mensuals.
Pr. 416; MTMDBH; un ajut de 90€ per a alimentació, repartits en tres
lliuraments mensuals.
Pr. 417; KSM; una ajut de 132,40€, en concepte de transport públic.
Pr. 418; MLPH; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
Pr. 419; MOG; un ajut de 1500€ per a lloguer habitatge de quatre mesos.
Pr. 421; MOG; un ajut de 151,80€ ajut d’autoescola per recuperar el carnet de
conduir.

3.2.- BONIFICACIÓ I FRACCIONAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS
- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-econòmica
de MLGR i JSB, en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i de fraccionament
del pagament d’impostos municipals. (Pr.412)
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 a MLGR i JSB, corresponent al 50% del
deute pendent en impostos i taxes municipals, corresponents als exercicis de 2017 i
2018, que suposa l’import total de 1.686,18€.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant 50%
dels impostos indicats al punt primer en terminis de 60€ mensuals, en virtut de l’article
42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals.

4 – CONVOCATÒRIA PROCÉS D’URGÈNCIA PER LA CREACIÓ DE BORSA DE
TREBALL D’EDUCADOR SOCIAL ADSCRIT AL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL
DE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT (Pr. 406)
S’han redactat les bases que regiran el procés selectiu, torn lliure, per la creació d’una borsa de
treball amb caràcter d’urgència i excepcional d’educador/a social en règim laboral interí,
adscrit/a al departament d’Acció Social 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, és possible efectuar la
2

convocatòria de les proves simultàniament, amb la subjecció a l’aprovació de les bases que
regeixen el procés selectiu.
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les bases que regeixen el procés selectiu per la creació d’una borsa de treball
amb caràcter d’urgència i excepcional pel lloc de treball d’educador/a social, adscrita al
departament d’Acció Social de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt.
Segon.- Publicar l’anunci de les bases que regiran el procés selectiu al e-tauler de la pàgina
web municipal de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt.

5 - APROVACIÓ LLICÈNCIES TINENÇA GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
(Pr. 407)
Els interessats relacionats a continuació han sol·licitat la llicència administrativa per a
la tinença d’animals potencialment perillosos.
Nom i Cognoms

Adreça

1

----------------------------2

---------------------------------------

3

-----------------------------

Gos
American Sttafforshire Bull
Terrier
American Bully

-----------------------------

Rottweiler
American Sttafforshire Bull
Terrier

-----------------------------

American Sttafforshire Bull
Terrier

-----------------------------

American Sttafforshire Bull
Terrier

-----------------------------

American Sttafforshire Bull
Terrier

-------------------4

-------------------5

-------------------6

--------------------

-----------------------------

American Sttafforshire Bull
Terrier
American Bully
American Sttafforshire Bull
Terrier

-----------------------------

Dòberman

7

-----------------------------------------------8

9

---------------------------------------

Els interessats a continuació, han sol·licitat la modificació de la llicència per introduir
un altre gos a la llicència.
Nom i Cognoms
1

-------------------2

--------------------

Adreça

---------------------------------------------------------

Gos
American Sttafforshire Bull Terrier
American Sttafforshire Bull Terrier
American Sttafforshire Bull Terrier
X American Sttafforshire Bull Terrier
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Atesa la documentació presentada per cada interessat i la inspecció de l’habitatge,
s’ha realitzat informe favorable per a tots els sol·licitants.
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar l’atorgament de la Llicència administrativa per a la tinença d’animals
potencialment perillosos als sol·licitants, segons el número d’expedient i llicència
següents:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nom i Cognoms
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nº Expedient
128
244
249
328
342
346
397
349
393

Nº Llicència
41/2019
42/2019
43/2019
44/2019
45/2019
46/2019
47/2019
48/2019
24/2018
52/2018

278M
11

-----------------------------------------------------------------

390M

30/2019

6 - APROVACIÓ DE LES BASES PER L'ADJUDICACIÓ DELS SERVEI DE
PERRUQUERIA AL CASAL DE LA GENT GRAN DE PALAUDÀRIES (Pr. 408)
El Casal de la Gent Gran de Palaudàries disposa d’una sala destinada al servei de
perruqueria, pendent d’adjudicar.
Vista la proposta de la Regidora de Salut Pública i Gent Gran
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les bases per tramitar el concurs públic per l’adjudicació del servei de
perruqueria del Casal de la Gent Gran de Palaudàries.

7 - APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE L'AJUT CONCEDIT A L'ASSOCIACIÓ DE
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE LLIÇÀ D'AMUNT EN 2016, 2017 I 2018
Vist l’informe relatiu a les despeses de l’Associació de Voluntaris de Protecció
Civil durant els anys 2016, 2017 i 2018, presentat pel tècnic municipal Xavier
Junqueras Pujadas, de data 19 de març de 2019, que es transcriu a continuació:
“1. Antecedents
-· Llibre comptable 2016, 2017, 2018
-· El pressupost 2018 disposava d’una partida d’ajut a l’Associació de voluntaris
de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt per un import de 38.000 euros (partida 121350-48001)
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2. Relació de fets
2.1. L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt fa una labor
anual de prevenció en matèria de riscos.
Les despeses del funcionament de l’Associació es paguen mitjançant una
subvenció que l’Ajuntament paga a l’entitat, en virtut d’un conveni signat entre
ambdues parts.
El pagament es produeix de manera fraccionada en forma de bestretes, en
funció de l’acreditació de la despesa realitzada.
2.2. La relació de despeses de l’Associació i subvencions pagades per
l’Ajuntament durant els anys 2016, 2017 i 2018 són:
Any

Despeses

2016
2017
2018

19.459,60
33.010,81
53.199,94

TOTAL
Romanent

105.670,35
329,65

Subvenció
Ajuntament
30.000,00
38.000,00
38.000,00
106.000,00

3. Conclusions
Es consideren justificades les subvencions dels anys 2016, 2017 i 2018.”
Vist que s’ha fet el pagament de les subvencions dins el corresponent any de
concessió.
Vist l’informe favorable de l’interventor.
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la justificació i l’informe tècnic favorable, relatius a la subvenció
atorgada a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil durant els anys 2016, 2017 i
2018.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

8 – AFERS SOBREVINGUTS
8.1. ADJUDICACIÓ DE L’OBRA CIVIL DEL SOTERRAMENT DE LÍNIA DE MITJA
TENSIÓ A PALAUDÀRIES (Pr. 410)
La Regidoria de Companyies de serveis està impulsant el soterrament de la línia de
mitja tensió elèctrica que transcorre des de l’estació transformadora de la carretera de
Palaudàries 81 fins al carrer de la Tet 10, passant per l’estació transformadora al
costat del Casal de la Gent Gran de Palaudàries.
Les obres són fruit d’un acord entre la companyia de distribució elèctrica Endesa, que
assumeix la obra elèctrica (estesa de cable i connexions), i l’ajuntament, que assumeix
l’obra civil (obertura i tancament de rasa. Es tracta, doncs, d’una actuació puntual
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resultat d’un acord conjuntural que no s’havia produït al municipi al menys en els
darrers 10 anys, i que no hi ha previsió a l’horitzó que es torni a repetir. L’obra a
executar per part de l’Ajuntament és, doncs, singular, especialitzada i excepcional.
S’ha demanat pressupost a 4 empreses diferents per l’execució d’aquesta obra. De totes
les ofertes presentades la més econòmica és la de l’empresa Obres i Paviments Llovet SL,
per un import total de 14.513,35 €, IVA inclòs.
Vista la proposta del Regidor de Companyies de Serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’execució de l’obra Soterrament de línia de mitja tensió a Palaudàries, a
executar conjuntament amb la companyia Endesa Distribución Eléctrica SLU.
Segon.- Encarregar a Obres i Paviments Llovet SL l’execució de l’obra civil d’aquesta obra,
per l’import de 14.513,35 €, Iva. inclòs.

8.2.- ENCÀRREC D'EXECUCIÓ DE L’OBRA PREVISTA A L’ACTUACIÓ 4-C DEL
PLA D’IVERSIONS D’AIGUA 2018 (Pr. 375)
Recentment s’han licitat les obres civil i hidràulica corresponents l’actuació 4-5 del Pla
d’Inversions a la Xarxa d’Aigua 2018, aprovat per Junta de Govern el 17 de desembre
de 2018.
Aquesta actuació contempla el lot 4.C, corresponent a obres hidràuliques que, per la
seva naturalesa, només poden ser executades per la companyia concessionària del
Servei d’Abastament d’Aigua Municipal, ja que comporten la connexió o modificació de
canonades en servei.
L’import d’aquest lot, segons pressupost presentat per SOREA, és de 21.013,12 €
(sense IVA). Aquest import no inclou cap actuació en el dipòsit d’aigua del c. Segre 4.
Vista la proposta del Regidor d’Esports, Mobilitat i Companyies de Serveis
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Encarregar a l’empresa SOREA l’execució del lot 4.C del PIA 18 (apartat
connexions de l’actuació 4 i 5 del PIA 18) per un import de 21.013,12 € (sense IVA).
Segon.- Autoritzar la despesa que comporten els presents contractes amb càrrec a la
partida pressupostària 17 1610 61910.
Tercer.- Aprovar la transferència d’aquest import de les liquidacions trimestrals de
SOREA a l’Ajuntament. En aquest cas es realitzarà una ampliació de crèdit de la
partida 17 1610 61910 pels mateixos imports transferits per SOREA.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 17,20 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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