ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
18 DE NOVEMBRE DE 2019

Lliçà d’Amunt, 18 de novembre de 2019.
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 Simón i
Ortoll. Hi assisteixen els regidors i regidores David Morales Campos, Fran Sánchez
Castilla, Albert Iglesias Boza, Lourdes Estéfano Orozco i Maria del Mar Pedrerol
Villarroya. Són assistits per la Secretària accidental de la Corporació, senyora Gemma
Navarro i Medialdea. S’ha excusat l’Interventor municipal, senyor Antoni Hierro
Medina.

1.- DESPESES
Devolució d’ingressos indeguts
El dia 28 de setembre de 2019 es va fer la recollida d’un gos al carrer Penedès per
part de la Protectora d’Animals de Granollers, després de ser activitats per la Policia
Local.
El gos estava identificat amb microxip i portava un collar propi de gos de caça, així
com un sistema de GPS amb antena i una campana. El propietari és el senyor O. C.,
integrant de la Societat de Caçadors l’Esquirol Petit, entitat que estava fent una batuda
de caça major (porc senglar) al bosc de Palaudàries.
El senyor C.va personar-se a la Policia Local i va fer el pagament de 74€ per tal de
recuperar el seu gos.
Atès que l’animal estava correctament identificat com a gos de caça en servei i que
l’Ajuntament té un conveni de col·laboració amb la Societat de caçadors per tal de
controlar la població de senglar.
Vista la proposta del Tècnic de medi ambient i salut,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar el retorn al Sr. O. C. de l’import de 74€, dipositat per la recuperació del
seu gos, pels motius indicats a la part expositiva.

2.- AFERS DE SERVEIS SOCIALS
2.1.- 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. 860; JCM, prestació del servei de neteja a domicili 2 hores setmanals.
Pr. 868; MCG, un ajut de 60,75€ per la compra de bombones de butà.
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-

Pr. 872; JGS; prestació del Servei de Teleassistència, en règim de copagament
de 7,21€ mensuals.
Pr. 873; JAL i JCN; prestació del Servei de Teleassistència, en règim de
copagament de 7,21€ mensuals cadascú.
Pr. 874; DFD; prestació del Servei de Teleassistència, en règim de copagament
de 7,21€ mensuals.
Pr. 875; CBV; prestació del Servei de Teleassistència.
Pr. 877; AND, prestació del servei d’auxiliar de neteja municipal, en règim de
copagament de 46,80€ mensuals.
Pr. 878; YZMT; prestació del servei de treballadora familiar.

-

Pr. 863; MCA. REVOCAR part de l’ajut atorgat per la Junta de Govern Local a
la sessió d’11 de novembre de 2019 en concepte de menjador escolar, que era
de 838 € i passarà a 434, perquè una de les filles ha iniciat aquest any
l’escolarització a l’Institut i ja no serà usuària d’aquest servei.

-

Pr. 864; AMSG; REVOCAR part de l’ajut atorgat per la Junta de Govern Local a
la sessió d’11 de novembre de 2019 (Pr. 841), en concepte de fiança d’un
habitatge de lloguer, primera mensualitat, taxa d’escombraries i honoraris de
l’agència, que era de 1.838€, i passarà a ser de 1.000€, amb el compromís de
devolució en quotes de 100€ mensuals.

2.2.- AJUT SOCIAL I/O FRACCIONAMENT PEL PAGAMENT DE TAXES I
IMPOSTOS MUNICIPALS
- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica del senyor MSM, en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i de
fraccionament del pagament d’impostos municipals. (Pr.866)
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 al senyor MSM, corresponent al 75% del
deute en l’Impost de Bens Immobles i Taxa per gestió de residus, dels anys 2015,
2016, 2017 i 2018
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant
25% dels impostos indicats al punt primer, més els corresponents a l’exercici de 2019,
en terminis de 50€ mensuals, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de
gestió inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’interessat i a l’oficina local de l’Organisme de
Gestió Tributària.
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2.3.- AMPLIACIÓ DE MESURES EXCEPCIONALS TREVA HIVERNAL 2019/2020
ADJUDICACIÓ I COMPRA D’ESTUFES I BOMBONES DE BUTÀ (Pr. 870)
La Regidora d’Acció Social proposa ampliar l’acord de mesures excepcionals Treva
Hivernal per la compra d’estufes i bombones de butà, adoptat per la Junta de Govern
Local, a la sessió d’11 de novembre de 2019.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’ajut de préstec d’estufa de butà (disponibles a l’estoc) a dues
famílies, segons llistat proposat per l’Àrea d’acció social.
Segon.- Aprovar la dotació de 10 bombones de butà a cadascuna de les sis famílies
del llistat proposat per l’Àrea d’acció social per cobrir el període hivernal, per l’import
total de 729€.

3.- RESCAT DE NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL (Pr. 861)
Vist que queden pocs nínxols disponibles en el Cementiri Municipal i a l’espera de la
construcció de noves concessions funeràries, l’Ajuntament ha iniciat una campanya pel
rescat de la concessió de nínxols, en aquells casos en que els titulars els vulguin
traspassar a l’Ajuntament.
Atès que l’Ordenança Fiscal núm. 10 de Taxa de Cementiri Municipal, en l’article 6è. Quota
Tributària, estableix entre altres que, “ L’Ajuntament podrà rescatar les concessions, a
sol·licitud del titular. L’import a abonar al titular serà el resultat de l’import pagat pel titular i
descomptat el nombre d’anys transcorregut des de la concessió fins a l a seva finalització.
En tot cas es descomptarà un mínim de 10 anys.”
Vistes les sol·licituds presentades pels Senyors següents, en la que manifesten que,
d’acord amb l’Ordenança Fiscal, volen l’extinció de la concessió funerària a canvi d’una
compensació pel traspàs del nínxol:
-

Parròquia de Sant Julià de Lliçà d’Amunt
A. M.G. S.

- Nínxol 72 del Grup Sant Pere
- Nínxol 21 del Grup Sant Josep

Vist l’informe d’intervenció en el que proposa abonar l’import corresponent segons
l’aplicació de l’ordenança esmentada.
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Rescatar la concessió dels nínxols següents i aprovar l’import que correspon
abonar a cada titular pel traspàs del nínxol a l’Ajuntament.
-

Parròquia de Sant Julià de Lliçà d’Amunt
1.483,20 €
A. M. G. S.
644,80 €

- Nínxol 72 del Grup Sant Pere
- Nínxol 21 del Grup Sant Josep

Segon.- Comunicar a l’interessat que la compensació econòmica li serà abonada
mitjançat transferència bancaria.
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Tercer.- Procedir a efectuar les modificacions de titularitats en el Llibre de Registre de
concessions funeràries del Cementiri Municipal.
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat, tot indicant els recursos que
correspongui.

4 – APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE NOVES LLUMINÀRIES AMB TECNOLOGIA LED AL BARRI DE
CA L’ARTIGUES
L’empresa Electricitat Boquet ha presentat el Pla de Seguretat i Salut de les obres de
Subministrament i instal·lació de lluminàries amb tecnologia LED al barri de ca
l’Artigues de Lliçà d’Amunt,
Una vegada revisat, l’Enginyer tècnic municipal ha emès informe favorable,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de Subministrament i instal·lació
de lluminàries amb tecnologia LED al barri de ca l’Artigues de Lliçà d’Amunt, presentat
per l’empresa Electricitat Boquet.

5 - APROVACIÓ DE LLICÈNCIES DE TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT
PERILLOSOS (Pr. 865)
Els interessats relacionats a continuació han sol·licitat la llicència administrativa per a
la tinença d’animals potencialment perillosos.
1
2
3
4

Nom i Cognoms

Adreça

Gos

C. A. J.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Dog Argentí

S. M.I.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A. D.F.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A. B.J.

2 Doberman
American Bully
Dog Argentí

Els interessats a continuació, han sol·licitat la modificació i/o renovació de la llicència
per introduir un altre gos a la llicència.
Nom i Cognoms
1
2

V. M.J. M.
F. A.J.

Adreça

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Gos

4 American
terrier
Rottweiler

Staffordshire

Bull

Atesa la documentació presentada per cada interessat i la inspecció de l’habitatge, ’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:
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PRIMER: Atorgar 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

Nom i Cognoms
V. M. J. M.
C. A.J.
F. A. J.
S. M.I.
A. D. F.
A. B.J.

Nº Expedient
98R3
345
393M
427
433
437

Nº Llicència
73/2019
74/2019
75/2019
76/2019
77/2019
78/2019

6 - APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
GRANOLLERS I EL DE LLIÇÀ D'AMUNT PEL FINANÇAMENT DEL CASAL D'ESTIU
INCLUSIU 2019. (Pr. 867)
Els Ajuntaments de Granollers i de Lliçà d'Amunt organitzen activitats de lleure en els
seus municipis durant l’època d’estiu adreçades al conjunt d’infants i joves que es
troben en període de vacances escolars.
Ambdues administracions comparteixen la necessitat d’oferir aquests tipus d’activitats
sota els principis d’equitat i d’inclusió amb l’objectiu que puguin ser accessibles a
qualsevol família sigui quina sigui la seva situació social, econòmica o personal.
A les seves respectives poblacions hi ha famílies amb infants i joves escolaritzats al
Centres d’Educació Especial Montserrat Montero que tenen algun grau de discapacitat
física i/o psíquica que sol·liciten la possibilitat d’accedir a les activitats d’estiu. El
Centre d’Educació Especial Montserrat Montero és un centre d’abast comarcal que
acull infants de tota la comarca del Vallès Oriental.
Amb la voluntat d’oferir a aquestes famílies una activitat adequada a les seves
necessitats i alhora que s’integri en una activitat inclusiva amb la resta de casals, s’ha
treballat coordinament per oferir una proposta de lleure d’aquestes característiques.
Aquesta iniciativa es va materialitzar per primer cop l’any 2017 en un casal inclusiu
que va tenir una molt bona acollida i que va ser valorat molt positivament tant per les
famílies com per les parts intervinents en el present conveni. Per tal de facilitar l’accés
a les famílies, i atès l’elevat cost d’aquests casals per poder satisfer les necessitats
dels seus participants, l’any 2018 es va acordar una col·laboració entre l’Ajuntament
de Granollers i diferents municipis per al finançament del casal inclusiu adreçats a
infants i joves amb discapacitats físiques i/o psíquiques.
Vista l’experiència de l’any anterior, i atesa la necessitat d’oferir a les famílies una
alternativa d’activitats d’estiu per als seus infants i joves amb alguna discapacitat, les
parts convenen una col·laboració per a l’organització i el finançament del casal d’estiu
inclusiu l’any 2019, que es realitza entre els dies 1 i 26 de juliol a l’escola Lledoner de
Granollers, en horari bàsic de 9h a 13h i amb els serveis opcionals d’acollida (de 8h a
9h), menjador (13h a 15h) i de servei de tarda (15 h a 17h), i amb inscripció per 4
setmanes, o bé per la primera o segona quinzena.
Vist l’ofici de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt signat pel regidor d’educació expressant la
voluntat d’adhesió formal al programa del casal inclusiu 2019 presentat mitjançant la
plataforma EACAT amb el registre d’entrada 201926330 en data 12 de juny de 2019.
Atès que el present conveni no té la naturalesa de contracte, i està exclòs de l'àmbit
5

d'aplicació del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Tenint en compte que la subscripció del present conveni, de conformitat amb allò que
s’estableix a l'article 48.3 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre de règim jurídic del sector
públic, millora l'eficiència de la gestió pública i facilita la utilització conjunta de mitjans i
serveis públics.
Atès que per resolució d’alcaldia de l’Ajuntament de Granollers número E-4374/2019
de 17 de juny de 2019, ratificada per junta de govern local el 25 de juny de 2019,
s’aprova l’encomana de gestió per a la coordinació i organització del casal inclusiu
2019 al Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero per un import de 18.633,57
€ amb càrrec a la partida pressupostària J4101.33711.22799. Tenint en compte que hi
ha hagut una participació total de 20 infants i joves, la repercussió dels costos en
cadascun dels inscrits ha estat de 931,68 €.
D’acord amb les dades d’inscripció de què disposem, finalment ha estat només una la
jove inscrita a les activitats esmentades amb residència al municipi de Lliçà d'Amunt i
que la família ha formalitzat la inscripció previ el pagament del preu públic establert per
un import total de 279 €.
L’Ajuntament de Lliçà d'Amunt haurà de fer efectiu no més tard del dia 30 de
novembre de 2019 l’import que es detalla a continuació i d’acord amb les indicacions
que estableixi la Tresoreria Municipal i que s’han calculat a partir de la liquidació que
s’assenyala tot seguit:
• Costos contractació personal casal inclusiu: 18.633,57 €
• Preu unitari a imputar per inscripció (18.633,57/ 20): 931,68 €
• Inscripcions famílies de Lliçà d'Amunt (931,68 € x 1 inscrita): 931,68 €
• Deducció dels imports ingressats per la família de Lliçà d’Amunt 279 €. Import a
ingressar per l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt: 652,68 €.
Vista la proposta de la Regidora d’educació i acció social,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Granollers i el de
Lliçà d'Amunt pel finançament del casal inclusiu de l’any 2019 que es celebra a
l’escola Lledoner entre l’ 1 i el 26 de juliol, de conformitat als fets i fonaments de drets
esmentats,
SEGON: Aprovar la liquidació a càrrec de l ‘Ajuntament de Lliçà d'Amunt per import de
652,68 €, corresponent a la família resident al seu municipi que ha participat al casal
inclusiu 2019, per tal que sigui comptabilitzat a la partida d’ingressos J4101.46200
AJUNTAMENT CASAL ESTIU INCLUSIU.
TERCER: Notificar aquest acord a tots els interessats.

7 – ADQUISICIÓ DE BOSSES DE COMPRA DINS EL PROJECTE COMÚ AMB
L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL POBLE (Pr. 869)
S’acorda deixar aquest punt sobre la taula.
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8 – AFERS SOBREVINGUTS
8.1.- CANCEL·LACIÓ DE PRÉSTECS.
A proposta de la Tresoreria municipal S’ACORDA APROVAR sol·licitar a l’entitat
BBVA la cancel·lació total dels següents préstecs:
0182-6035-083-1390-6, amb un capital pendent de 211.600 €
0812-6035-895-46477158, amb un capital pendent de 351.000 €

8.2.- ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MÀQUINES VENDING A LA ZONA DEL
VESTÍBUL DE LA BIBLIOTECA DE CA L’OLIVERES (Pr. 871)
S’ha contactat amb tres empreses de la zona que ofereixen servei de vending mitjançant
un contracte d’instal·lació de les màquines sense pagament de quota de lloguer, per tal
d’instal·lar aquest servei a la zona del vestíbul de la Biblioteca municipal de Ca l’Oliveres.
Les tres empreses que han enviat la proposta són: Sindreu Vending de Martorelles, Dacota
Vending de Montornès del Vallès i Pérez Mirón Vending de Sant Fost de Campsentelles.
Una vagada examinades, es considera que de les tres propostes presentades, la de
l’empresa Sindreu Vending és la que ofereix millor servei qualitat-preu.
Les condicions del servei mitjançant l’empresa Sindreu Vending Martorelles són les
següents:
-

-

Instal·lació d’una màquina de cafè en càpsules i d’una màquina de snacks i
begudes fredes, amb monedes de canvi.
Sense contracte de permanència
Preus dels productes de cafeteria: 0,65€ per les begudes associades amb càpsula
Lavazza Blue, i 0,50€ per les begudes sense càpsula. El preu inclou got de cartró
compostable i paletina biodegradable.
Preus màquina snacks: aigua mineral 0,5l a 0,45€, coca-cola original 0,33l a 0,75€.

Vista la proposta del Regidor de Cultura,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer: Aprovar la proposta presentada per l’empresa Sindreu Vending Martorelles per tal
que es pugui procedir a la contractació del servei de màquines de vending a la zona del
vestíbul de la Biblioteca municipal de Ca l’Oliveres.

8.3.- SELECCIÓ DE 4 MONITORS/ES I COORDINADOR/A D’ACTIVITATS PER LA
PISTA DE GEL DINS LA PROGRAMACIÓ DE NADAL 2019/20
A proposta de la Regidoria de recursos humans, S’ACORDA APROVAR les Bases del
procés selectiu per la contractació de 4 monitors/es i un coordinador/a d’activitats de la
pista de gel que s’instal·larà a Lliçà d’Amunt, del 20 de desembre de 2019 al 7 de
gener de 2020, dins la programació de Nadal 2019/20.
7

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 18,30 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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