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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 
25 D’ABRIL DE 2016 
 
 
Lliçà d’Amunt, 25 d’abril de 2016. 
 
 
A les 18,10 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 18 d’abril de 2016. 
 
 
2 – DESPESES 
 
2.1.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació. 
 
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Indústries Llerona Tres S.L.; subministrament de material de fusteria per a 
arranjaments al Pavelló d’esports; d’import 4.533,87€; amb càrrec a la partida 
17/9200/62202. 

- P&J Recuperaciones y Reciclajes S.L.; subministrament de material 
prestatgeries, bastidors, travessers i fusteria; d’import 4.852,10 €; amb càrrec a 
la partida 2571532/21300. 

 
 
3 – ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS 
VESTUARIS DE LA PISCINA MUNICIPAL (1a. FASE) 
 
La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 3 de març de 2014, va acordar 
convocar un procediment negociat, sense publicitat, per a l’adjudicació de l’execució 
de les obres de Manteniment i Conservació dels Vestuaris de la Piscina Municipal (1a. 
fase) 
 
Durant el període de presentació d’ofertes, s’hi van presentar un total de 6 empreses 
de les 7 que foren convidades a la licitació,  
 
Atès que el criteri per a l’adjudicació del contracte era el del preu més avantatjós, i que 
aquest fou el proposat per l’empresa Construccions Deumal SA, per l’import de 45.300 
€, més l’Iva.  
 
Vist l’informe de la Mesa de Contractació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.-, Adjudicar, de manera provisional, el contracte per a l’execució de les obres 
de Conservació i manteniment dels Vestuaris de la Piscina Municipal (1a. fase) a 
l’empresa Construccions Deumal SA, per l’import de 45.300 €, més l’Iva.  
 
Segon.- Requerir a l’empresa proposada, Construccions Deumal SA, per a que en el 
termini de 10 dies presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i d’haver 
constituït la garantia definitiva que sigui procedent. 
 
Tercer.- Una vegada presentada la documentació assenyalada en el punt Segon, 
considerar coma definitiva l’adjudicació del contracte. 
 
Quart.- De no complimentar-ne adequadament el requeriment en el termini assenyalat, 
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-ne en aquest cas a 
recavar la mateixa documentació al licitador següent, en l’ordre en que hagin quedat 
classificades les ofertes. 
 
 
4 - APROVACIÓ DELS DIFERENTS PROJECTES A EXECUTAR MITJANÇANT 
PLANS D'OCUPACIÓ SUBVENCIONATS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
La Diputació de Barcelona va aprovar el “Programa complementari de foment de l’ocupació 
local i de suport a la integració social” del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, 
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019, el qual l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt es vol adherir 
 
Vistos els diferents projectes presentats per les àrees  
 
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar els següents projectes a executar mitjançant Plans d’Ocupació 
subvencionats per la Diputació de Barcelona: 
 

- Informador/a social per l’acció social. 
- Suport al servei de desenvolupament econòmic (ASDE) 
- Suport als edificis Municipals i SAD neteja 
- Inventari de bens públics. 
- Manteniment de la via pública, amb reparació d’asfalts amb aplicació en fred i neteja 

d’herbes de les voreres 
- Reparació i manteniment de voreres  
- Campanya per la Millora de la tinença d’animals de companyia 

 
Segon.- Acceptar la subvenció del Programa complementari de foment de l’ocupació local i 
de suport a la integració social. 
 
Tercer.-  Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
5 – PAGAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ PER LES FINQUES 3A i 3B DEL PROJECTE 
DE REPARCEL·LACIÓ DEL MOLÍ  D’EN FONOLLEDA 
 
1.- Per Sentència del Jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona es va 
establir que els propietaris de les finques 3a i 3b haurien de ser indemnitzats pel 
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capítol d’indemnitzacions i deferència d’adjudicació del Projecte de Reparcel·lació de 
la Unitat d’Actuació VIII Molí d’en Fonolleda per un import de 100.595’91 euros. 
 
2.-Vist l’informe emès per l’Interventor on s’assenyala que “a la quantitat a pagar per la 
propietat per les obres d’urbanització (295.574,85 €) li hem de restar la quantitat ja 
pagada per la propietat a través de les quotes urbanístiques (258.126,71 €) resultant 
un saldo a favor de l’Ajuntament de 37.448,14 €. Però a aquesta quantitat se li ha de 
restar l’import que ha de percebre la propietat en concepte d’indemnitzacions 
(81.277,91 €), resultant un saldo a favor dels propietaris de les parcel·les 3a i 3b de 
43.829,77 €. A aquest import s’ha de restar la quantitat de 12.497,28 € pagats per 
l’Ajuntament com avançament per la inscripció del projecte de reparcel·lació al 
Registre de la Propietat, donant la xifra final dels 31.332,49 € a favor dels propietaris 
de les finques 3a i 3b que es certifiquen en el document emès per intervenció en data 
24 de desembre de 2015. Així mateix, cal tenir en compte que aquestes quantitats són 
sempre sense IVA.” 
 
3.- Vista la diligència d’ordenació del Jutjat contenciós administratiu que ordena 
l’ingrés d’aquesta quantitat al número de comptes de consignacions d’aquest jutjat. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el pagament de l’import de 38.650,98 euros que es correspon a la 
quantitat de 31.332,49 euros de capital més 7.318,50 euros d’interessos, en 
compliment del que estableix la sentència del Jutjat contenciós administratiu número 9 
de Barcelona. 
 
 
6 – SOL·LICITUD DE LA CONDICIÓ DE PRIORITAT 1 PER LA PETICIÓ D’UN 
ESTUDI DE MOBILITAT URBANA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
A la vista del correu i converses posterior mantingudes amb la Gerència de Serveis 
d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, referents al Pla de 
Mobilitat Urbana, demanat en el Catàleg 2016 de la Diputació de Barcelona com a 
prioritat dos, 
 
Vistes les necessitat de millora de la mobilitat urbana del municipi, i donat que moltes 
de les actuació que es plantegen portar a terme per endreçar i millorar la mobilitat no 
es poden tractar de forma aïllada, ja que d’una forma o altre totes incideixen entre si.  
 
Vist l’Informe del tècnic de mobilitat, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona que la petició d’un estudi de mobilitat 
urbana en el catàleg 2016 passi a tindre prioritat u, per tal d’afavorir els tràmits que la 
Diputació ha de fer en el procés de selecció de sol·licituds. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i 
Mobilitat de la Diputació de Barcelona. 
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7 – APROVACIÓ D’UN CONVENI PER INSERIR PUBLICITAT ALS AUTOBUSOS 
DEL TRANSPORT DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
L’empresa BIOKIT S.A., està interessada a inserir publicitat en els autobusos de 
Transports de Lliçà d’Amunt. 
 
Vista la proposta del Regidor d’urbanisme, transport públic i mobilitat 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Aprovar el conveni de publicitat entre l’empresa BIOKIT S.A. i l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, per la inserció de publicitat, per la inserció de publicitat en espais de 
Transports de Lliçà d’Amunt per un període de dotze mesos i un import de 1.541,19€, 
Iva. inclòs. 
 
 
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: 
 

- PSR i MGC; prestació del Servei de Teleassistència de forma gratuïta. 
- MAP i TLO; prestació del Servei de Teleassistència, en règim de copagament 

de 8,433€ cadascun. 
- EMC; un ajut de 256€ corresponent al 80% del preu d’unes ulleres 

progressives, però revocar un ajut per a vidres d’ulleres, de 137,68€ que se li 
havia atorgat. 

- REB; un ajut de 250e per a alimentació, en lliuraments quinzenals de 25e. 
- LIB; un ajut de 320€ per a alimentació, en lliuraments quinzenals de 40€ 
- MÁNG; un ajut de 29,85€ en concepte de targetes de transport públic. 
- ATF; prestació del servei d’assistència domiciliària i Teleassistència, en règim 

de copagament de 13,11€. 
- IMM; un ajut de 240€ en concepte d’alimentació; en sis lliuraments quinzenals 

de 40€. 
- J GT; un ajut de 62,3€ per la compra de bombones de butà. 
- RMM; un ajut de 158,10€ en concepte d’ajut de menjador de dos mesos. 

 
 
8.2.- LLOGUER D'UN PIS COM A PROJECTE D'HABITATGE SOCIAL PER A GENT 
GRAN 
 
La Regidoria d’Acció social informa que per portar a terme el Projecte Social de 
Habitatge per a gent gran, requereix d’un pis de lloguer al municipi i que, desprès de 
considerar diferents opcions, han trobat un pis de lloguer de les següents 
característiques:  
  

- Preu. 600€ mes + 2 mesos de fiança + la gestió de l’Agencia Q - Vivienda 
Parets del Vallès. 

 
- Ubicació : c/ Anselm Clavé, 85, 2n de Lliçà d’Amunt, disposa de tots els serveis 

bàsics correctes i té 3 habitacions.  
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- Aquest contracte de lloguer ha de ser per 3 anys, signat per l’Ajuntament, 

Alcalde i Regidor o el que s’acordi, amb possibilitats de renovació anualment si 
es considera continuïtat del projecte 

 
Amb el lloguer d’aquest pis, es preveu, en primera instància, ocupar a tres persones 
grans en situació de risc: una que es troba en situació precària a un contenidor de 
llum, una altra que la família no pot tenir-ho a casa seva, i una altra que actualment 
està ocupant il·legalment una propietat de l’Ajuntament 
 
Vista la proposta del Regidor d’Educació i Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el lloguer del pis ubicat al carrer Anselm Clavé, número 85 2n de Lliçà 
d’Amunt, per l’import de 600€ mensuals, més la fiança de 2 mensualitats i les 
despeses dels tràmits de l’agència, dins del Projecte Social d’Habitatge per a Gent 
Gran. 
 
Segon.- Imputar la despesa a la partida de Serveis Socials, número 04-2311-22699. 
 
 
9 – AFERS SOBREVINGUTS 
 
9.1.- DEVOLUCIÓ D’INGRÉS INDEGUT 
 
La Regidoria de Joventut ha organitzat un Curs de monitors i monitores del lleure 
durant els mesos de març i abril de 2016. La quota del curs és de 180€ i s’havia 
d’ingressar abans de l’inici del curs. 
 
La senyora Anna González García va fer el pagament del curs el dia 10 de març de 
2016 i va haver de donar-se de baixa del curs quan ja havia fet l’ingrés.  
 
Vist que la sol·licitud de baixa es va fer abans de començar el curs la Tècnica de 
Joventut ha informat favorablement la devolució de l’import 
 
Vista la proposta de la regidora de joventut 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la devolució a la senyora Anna González García de l’import de 180€, 
en concepte de quota del Curs de monitors i monitores del Lleure, atès que no hi va 
poder assistir. 
 
 
9.2.- APROVACIÓ DEL PLA I DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DE 
L’OBRA DE REFORMA DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL 
 
L’empresa adjudicatària de l’obra de Reforma del bar de la piscina municipal, C.P.M. 
Construcciones, Pintura y Mantenimiento S.A.U, ha presentat el Pla de Seguretat i 
Salut per a la seva aprovació. 
 
Així mateix, a l’obra es necessita un Coordinador de Seguretat i Salut i s’ha demanat 
pressupost a l’Arquitecte tècnic Josep Lluís Sala Sanguino, que ha presentat un 
pressupost d´import 363,50 €, iva inclòs. 
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Vista la proposta de la Regidora d’obres, infraestructures, equipaments i habitatge. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
 
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra de Reforma del bar de la piscina 
municipal, presentat per l’empresa C.P.M. Construcciones, Pintura y Mantenimiento 
S.A.U. 
 
Segon.- Aprovar el pressupost de l’Arquitecte tècnic Josep Lluís Sala Sanguino per 
realitzar els treballs de coordinació de Seguretat i Salut de l’obra, per l’import de 
363,50€, Iva. inclòs. 
 
 
9.3.- PRÒRROGA CONTRACTE COMPRA AGREGADA DE SERVEIS DE 
TELECOMUNICACIONS LOCALRET-DIPUTACIÓ 
 
L’Ajuntament ha rebut una notificació de Localret – Diputació de Barcelona que indica 
el següent: 
 

 
2 – Per tal d’adherir-se a la pròrroga del contracte cal acordar-ho formalment en els 
termes que indica Localret - Diputació  
 
Vista la proposta del Regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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PRIMER: L’Ajuntament de LLIÇÀ D’AMUNT manifesta la seva conformitat a que el 
Consorci LOCALRET aprovi una pròrroga per dos anys  més al període inicial, amb 
les mateixes condicions econòmiques que han regit fins ara en el contracte derivat 
anomenat “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació 
de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens 
locals de la demarcació de Barcelona” i, més concretament, en els LOTS següents: 

 
Lot 1. Serveis de Comunicacions de veu fixa, 
Lot 2. Serveis de Comunicacions mòbils de veu i dades, 
Lot 3. Serveis de dades i accés a Internet.  
 

SEGON: Assumir el compromís de garantir la consignació pressupostària suficient per 
tal de poder aprovar les obligacions reconegudes que es generin per la prestació 
d’aquest servei durant els dos anys de vigència d’aquesta pròrroga, sense perjudici de 
l’import o cost que inicialment s’hagi assignat per aquesta i, per tant, alliberant al 
Consorci LOCALRET de qualsevol responsabilitat. 
 
 
9.4.- REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L’ATENEU 
L’ALIANÇA DINS EL CONVENI PER A L’ANY 2015 
 
Vist l’informe tècnic de la Regidoria de Cultura de data 6 d’abril de 2016, relatiu a la 
justificació presentada per l’entitat l’Ateneu l’Aliança, respecte la subvenció concedida 
a l’entitat en el marc del Conveni entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Ateneu 
l’Aliança per a l’any 2015, per a l’organització del Cicle de Concerts i la Festa Anyal, 
per import de 7.499,97 euros, en el qual s’indica que un cop revisada la documentació 
presentada, finalment s’accepten despeses per import de 3.816,04 euros. 

Vist que, d’acord amb els informes tècnics aportats per la Regidoria de Cultura, l’entitat 
l’Aliança ha justificat correctament les altres subvencions concedides en virtut del 
mateix conveni per a l’any 2015. 
 
Vist que l’Ajuntament ha pagat a l’Aliança la totalitat de l’ajut atorgat mitjançant el 
Conveni 2015. 
 
Vista la proposta del regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Revocar en 3.683,93 euros, la subvenció atorgada a l’Ateneu l’Aliança en el 
marc del conveni per a l’any 2015, corresponent a l’import de l’ajut inicialment atorgat i 
no justificat.  
 
Segon.- Proposar la compensació de l’import de 3.683,93 euros no justificats del 
conveni 2015, amb el primer pagament corresponent a la subvenció atorgada a 
l’Ateneu l’Aliança mitjançant el conveni per a l’any 2016, que s’entendrà acceptada per 
l’entitat si el termini de deu dies no s’hi manifesta en contra. 
 
Últim.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
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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 
 


