ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
9 DE JULIOL DE 2019

Lliçà d’Amunt, 9 de juliol de 2019.

A les 8,30 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,
Lourdes Estéfano Orozco, David Morales Campos, Fran Sánchez Castilla i Albert
Iglesias Boza. Són assistits per la Secretària accidental de la Corporació, senyora
Gemma Navarro i Medialdea, i per l’Interventor municipal, senyor Antoni Hierro
Medina.

1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local,
que fou el dia 2 de juliol de 2019.

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. 534; EMVR; un ajut de 322 per la compra d’ulleres (mare i fill)
Pr. 535; MMC; un ajut de 240€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments
mensuals i una jut de 70 € per a transport públic.
Pr. 536; MOG; un ajut de 29,85 € per a transport públic.
Pr. 539; RRS; prestació del Servei de Teleassistència, en règim de
copagament de 7,21 € mensuals.
Pr. 541; PLR; un ajut de 422,08€ per pagar el 60% del deute de
subministrament elèctric, amb compromís de pagament de la resta de manera
fraccionada:
Pr. 542; JGT; un ajut de 60€ per a alimentació, repartits tres lliuraments
mensuals.
Pr. 544; MPM; un ajut de 300 € per a alimentació, repartits en tres lliuraments
mensuals.
Pr. 545; RGP; un ajut de 149,84€ per a transport públic.
Pr. 546; RGP; un ajut de 100€ en concepte de targeta moneder per a 4
membres.
Pr. 547; CTH, retorn de dos rebuts de copagament del servei SAD de neteja,
d’import 35,10 i 81,90 € i donar per finalitzat el servei.
Pr. 548; ARI; un ajut de 162€ per a transport públic
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2.2.- FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS I/O TAXES MUNICIPALS
El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-econòmica
del senyor ASE, en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i de fraccionament
del pagament d’impostos municipals. (Pr. 543).
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 la continuació del fraccionament del pagament del deute
corresponent a impostos i taxes municipals d’exercicis anteriors, (els impostos del
present exercicis els estan assumint sense fraccionar), del senyor ASE, en terminis de
100€ 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 de dos anys.

3 – CONVENI AMB ESTABLIMENTS VIENA PER A PATROCINI DE LA FESTA
MAJOR 2019 (Pr. 538)
Des de la Regidoria de Cultura es proposa a diverses empreses la col·laboració econòmica
en la Festa Major mitjançant un programa de patrocini.
L’empresa Establiments Viena SA ha manifestat tenir interès en col·laborar amb
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt mitjançant una aportació econòmica de 1.000,00€
patrocinant un acte de la Festa Major 2019.
Per regular aquesta aportació econòmica es proposa un conveni de col·laboració entre
ambdues parts.
Vista la proposta del Regidor de cultura,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer: Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’empresa
Establiments Viena SA per regular l’aportació econòmica en concepte de donació per a la
Festa Major 2019.

4 - PRÒRROGA CONCESSIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL BAR DEL CAMP DE
FUTBOL MUNICIPAL (Pr. 540)
En data d’1 de setembre de 2016 l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i el Club Esportiu Lliçà
d’Amunt van signar contracte de concessió de les instal·lacions del bar del camp de
futbol municipal.
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Vist que la durada d’aquest contracte era de tres anys, de tal forma que el contracte
finalitzava l’1 de setembre de 2019, amb la possibilitat d’atorgar-se pròrrogues anuals
per acord de la Junta de Govern Local.
Vist que és voluntat d’ambdues parts prorrogar l’esmentat contracte.
Vist que el concessionari està al corrent del pagament de les rendes.
Atès que en data de 17 de juny de 2019 va aprovar-se decret d’Alcaldia pel qual
l’Alcalde delega a la Junta de Govern Local les atribucions per contractar obres,
subministres, serveis, gestió de serveis públics, contractes administratius especials, i
els contractes privats quan el seu import no superi el 10 % dels recursos ordinaris del
pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que
l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada.
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació i Protecció Civil,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer: Prorrogar un any al Club Esportiu Lliçà d’Amunt el contracte de concessió de
les instal·lacions del bar del camp de futbol municipal de Lliçà d'Amunt, de tal forma
que aquesta pròrroga finalitzarà el 1 de setembre de 2020.
Segon: Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris
per dur a terme l’operació.

5 - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL PFI D’AUXILIAR D’HOTELERIA A LLIÇÀ
D’AMUNT (Pr. 549)
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha publicat al DOGC de 2
de juliol de 2019, l’obertura del procediment de convocatòria pública per a la concessió
de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de
formació i inserció per al curs 2019-2020.
L'objecte de la subvenció es poder atendre les necessitats del col·lectiu de joves de 16
a 21 anys que no han obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
Vista la proposta del Regidor d’Educació,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya per al PFI d’auxiliar d’hoteleria a Lliçà d’Amunt per al curs
2019-2020.
Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest
acord.
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En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 8,40 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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