ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 6
DE JUNY DE 2016

Lliçà d’Amunt, 6 de juny de 2016.
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 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 30 de maig de 2016.

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

Politractor SA; manteniment vehicles brigada, material i ma d’obra; d’import
4.756,28€; amb càrrec a la partida 25/1532/21400.
Panots Jiménez; subministraments panots; d’import 3.683,97€; amb càrrec a la
partida 17/1532/61900.
Icman SL; Urbanització del carrer Mossèn Cinto Verdaguer, certificació núm. 1;
d’import 60.192,91€; amb càrrec a la partida 17/1532/60907.
Icman SL; Urbanització del carrer Mossèn Cinto Verdaguer, certificació núm. 2 i
última; d’import 24.058,59€; amb càrrec a la partida 17/1532/60907.
BGO Open Gis SL; implementació
APP Mobil Fulcrum, dades GiS i
manteniment mensual gener-maig; d’import 7.804,50€; amb càrrec a la partida
15/9200/62600.

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 Carles Vallbona, per a la formació de l’alumna Judith Herrerias
Cara, al departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, durant el
període comprès entre l’1 de juny i el 31 de juliol de 2016.

4 – FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DEL BAR DEL CAMP DE
FUTBOL MUNICIPAL
En data de 6 de maig de 2013 l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i la senyora Glòria
Balaguer Romero van signar contracte per l’arrendament del bar del camp de futbol
municipal de Lliçà d'Amunt.
Vist que la durada d’aquest contracte finalitzava l’1 de setembre de 2016, tal com va
aprovar-se per acord de la Junta de Govern Local de 21 de maig de 2015.
1

Vist que en data de 30 de maig de 2014 (Registre d’Entrada núm. 4229) la senyora
Balaguer ha presentat escrit sol·licitant la renúncia del contracte amb data de 31 de
maig de 2016
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació i Protecció Civil,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la finalització del contracte d’arrendament del bar del camp de futbol
municipal de Lliçà d'Amunt signat amb la senyora Glòria Balaguer Romero, amb
efectes el 31 de maig de 2016.
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada, indicant-li que, atès que s’ha resolt el
contracte, pot sol·licitar la devolució de la garantia definitiva dipositada.
Tercer.- Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris
per dur a terme l’operació.

5 – SOL·LICITUD DE RECURS TÈCNIC A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL
PLA LOCAL D’ABSENTISME I ABANDONAMENT ESCOLAR
1 - Vist que la Diputació de Barcelona va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 9
de desembre de 2014, l’anunci d’aprovació del Catàleg de serveis de l’any 2015, del
seu règim regulador, de la convocatòria per a la concessió de recursos que s’hi
inclouen, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
2.- Vist que la regidoria d’Educació va detectar la necessitat d’establir mecanismes per
evitar l’absentisme i l’abandonament escolar al municipi i es va acollir a aquest recurs
d’assessorament tècnic.
3.- Vist que la Diputació de Barcelona va concedir el recurs tècnic per al “Pla local de
prevenció i atenció a l’absentisme i l’abandonament escolar” amb codi XGL
15/Y/213116, amb una aportació de la Diputació de 4.598€ per al desenvolupament
del projecte, amb termini d’execució fins el 31-03-2016.
4.- Vist que s’ha acabat aquest termini i que cal seguir amb el recurs per acabar
l’última fase del Pla.
5.- Vist que la Diputació de Barcelona va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 4
de gener de 2016, l’anunci d’aprovació del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla
Xarxa de Governs Locals 2016-2019, on també s’oferia el mateix recurs
Vista la proposta del Regidor d’Acció Social i Educació,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Acceptar la proposta de sol·licitud d’aquest recurs, dins del Pla Xarxa de
Governs Locals 2016-2019, per tal d’enllestir el Pla local de prevenció i atenció de
l’absentisme i abandonament escolar, en concret per al Suport a la comissió local
d'absentisme per a la definició d'estratègies de prevenció i intervenció del Pla
d'Absentisme de Lliçà d'Amunt.
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6 – ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA PEL CENTENARI DE L’ASSOCIACIÓ COR
CLAVERIÀ L’ALIANÇA
S’acorda acceptar l’ajut atorgat pel Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, en la línia d’Activitats culturals relacionades amb la cultura popular i
tradicional i l’associacionisme organitzades per corporacions locals i per entitats
privades sense finalitat de lucre (núm. expedient CLT027/16/00131), d’import 659,00
euros, destinades a la Celebració del centenari de l’entitat Associació Cor Claverià
l’Aliança.

7 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
7.1.- 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:
-

-

EMC; un ajut de 210€, en concepte de suport a la formació, curs intensiu
d’anglès
YMM; un ajut de 240e per a alimentació , a raó d e80e mensuals, i revocar la
quantitat de 40€ sobrants de l’ajut atorgat per la Junta de Goven a la sessió de
2/5/16.
ASC; un ajut de 64€ per la compra d ebombones de butà.
JDM; un ajut de 2.593€ per a despeses de dentista, amb el compromí de
devolució de 800€ en el període de quatre mesos.
MFM; un ajut de 250,40€ en concepte d’ajut per menjador del Casal Jove, i
aturar els 100€ per a alimentació pel mes de juliol que se li havia atorgat.
ERG; un ajut per a alimentació de 250€, a raó de 50€ quinzenals, i uun ajut de
40€ per a productes d’higiene, en oda lluraments mensuals de 20€.

7.2.- SOL.LICITUD DE SUBVENCIONS A L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES PER
FINANÇAR LES DESPESES DE L'ELABORACIÓ, LA IMPLEMENTACIÓ O EL
DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES DE DONES
L’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya ha convocat les Subvencions
a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació o el
desenvolupament de polítiques de dones de l’any 2016.
La Regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt porta a terme activitats
susceptibles de ser beneficiàries d’aquestes subvencions.
Vista la proposta del Regidor d’acció social i educació,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Sol·licitar a l’Institut Català de les Dones. La inclusió de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt a la campanya de Subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades
de l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones de l’any
2016, per als següents programes o activitats:
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B1 – Projecte de commemoració de diades significatives: 8 de març i 25 de novembre,
amb una sol·licitud de subvenció de 1.100€
B2.- Programació anual d’activitats adreçades a dones, amb una sol·licitud de subvenció
de 500€
7.3.- ACEPTACIÓ SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DELS TALLERS DE
PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE PER ALS INSTITUTS DE LLIÇÀ
En el marc dels tallers de prevenció de la violència de gènere, la Diputació de Barcelona
ens han aprovat l’Actuació del taller : Igualtat de gènere i lluita contra la violència masclista,
per realitzar 7 tallers per alumnes d’ESO de L’INS Lliçà i l’INS Hipàtia

Vista la proposta del Regidor d’acció social i educació,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’actuació del Taller: Igualtat de Gènere i lluita contra la violència masclista,
en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2016 de la Diputació de Barcelona, codi XGL
16/Y/223064, i l’aportació de 299,99€ per part d’aquesta entitat.
7.4.- DEVOLUCIÓ DE FACTURES
L’empresa C.F.P.E. Parc Estudi SL, ha presentat les factures número 22/16 i 29/16,
(registre 1232 i 1233/2016), d’import 120€ cadascuna.
Vista la proposta de l’Àrea de Serveis Socials que assenyala que “l’ajut per aquest
concepte que es va concedir a una usuària de serveis socials, va finalitzar el mes de
desembre de 2015, i ja es va notificar tant a la família com al proveïdor que no hi ha ajut
aprovat per aquest concepte i que ho ha d’assumir la pròpia família”.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- No aprovar les factures número 22/16 i 29/16, (registre 1232 i 1233/2016), d’import
120€ cadascuna, presentades per l’empresa C.F.P.E. Parc Estudi SL, pels motius exposats
a la part expositiva d’aquest acord.
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Segon.- Retornar aquestes factures a l’empresa emissora C.F.P.E. Parc Estudi SL.

8 – AFERS SOBREVINGUTS
8.1.- PROPOSTA DE GESTIÓ D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS DELEGATS A
L’ORGANISME DE GESTIÒ TRIBUTÀRIA

La Junta de Govern Local a la sessió del dia 21 de març de 2016, va aprovar la
sol·licitud de baixa voluntària per motius personals, del titular de la llicència de la
parada número 72 del mercat setmanal dels diumenges, i la baixa del rebut
corresponent al segon trimestre de l’exercici 2016 de l’esmentada parada, a nom del
senyor T. Z. C., amb càrrec-valor 1012189-0068.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la baixa del rebut amb càrrec-valor 1012189-0068, a nom del senyor
T. Z. C., corresponent al segon trimestre de l’exercici 2016 del Mercat setmanal dels
diumenges, per haver renunciat a la llicència de venda per motius personals
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària i a la Intervenció
Municipal.

8.2.- CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIÓ PER LA PROVISIÓ DE DUES
PLACES D’ADMINISTRATIU ADSCRIT A LA POLICIA LOCAL
S’han redactat les bases que regiran la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, de dues
places d’administratiu adscrites a la Policia Local, enquadrades a l'escala d'Administració
general, escala bàsica, grup de titulació C1.
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, d'aquesta corporació,
és possible efectuar la convocatòria de les proves simultàniament, amb subjecció a
l'aprovació de les bases que regeixen la convocatòria.
Vista la proposta del Regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir mitjançant concurs
oposició lliure de dues places d’administratiu adscrites a la policia local, enquadrades a
l'escala d'Administració general, escala bàsica, grup de titulació C1.
Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies naturals, mitjançant
anuncis al tauler d'edictes de l'Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya. Considerant-ne definitivament aprovades en el cas que no
es produïssin reclamacions.
Tercer.- Convocar per a la provisió mitjançant concurs oposició lliure de dues places
d’administratiu adscrites a la policia local, enquadrades a l'escala d'Administració
general, escala bàsica, grup de titulació C1.

5

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 18,25 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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