ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 5
DE SETEMBRE DE 2016 DE 2016

Lliçà d’Amunt, 5 de setembre de 2016.
A les 18,15 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, Manel
Busquets Mateu, Mercedes Mateo Fiérrez i Jordi Regales Pou. 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
1.1.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació:
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement
d’Obligació:
-

Gravats Edes SL; material; d’import 3.996,38€; amb càrrec a la partida
07/3410/22609.
C.P.M. Construcciones, Pintura y Mantenimiento SAU; Certificació única de les
obres de Reforma del bar de la piscina municipal; d’import 48.107,31€; amb
càrrec a la partida 17/3420/62300.
Draulic Fren SL; manteniment de vehicles; d’import 4.677,65€; amb càrrec a la
partida 18/1621/21400.
J. Deumal Jubany SL; treballs segons pressupost de 25 de juliol; d’import
3.569,50€; amb càrrec a la partida 13/1722/22699.
Todoyute Sl; subministrament de material; d’import 4.025,40€; amb càrrec a la
partida 08/4300/22705.
Jardineria Pedrerol SCP; treballs manteniment de part dels espais verds,
jardins i parcs municipals; d’import 5.141,99€; amb càrrec a la partida
13/1710/21000.
Jardineria Pedrerol SCP; encàrrec 17/2016 desbrossament d’espais verds;
d’import 6.134,70€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000.
Empresa Sagalés SA; servei municipal de transport, maig 2016; d’import
38.079,25€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
Mundi-Tech; subministrament i col·locació de gelosies; d’import 7.006,30€; amb
càrrec a la partida 17/9200/62202.
Construccions Deumal SA; Certificació 1 de les obres de Manteniment i
conservació dels vestuaris de la piscina municipal, 1a fase; d’import
55.247,01€; amb càrrec a la partida 17/3420/62300.
Construccions Deumal SA; factura corresponent a les obres de Manteniment i
conservació dels vestuaris de la piscina municipal, 1a fase; d’import
10.371,03€; amb càrrec a la partida 17/3420/62300.
Obres i paviments Llovet SL; Construcció lavabo adaptat a Can Roure; d’import
8.826,95€; amb càrrec a la partida 17/9200/62202.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria
orgànica a planta juliol 2016, impropis 11,16€; d’import 6.130,04 €; amb càrrec
a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades
RMO, juliol 2016; d’import 10.640,81€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
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-

Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades
RMO directe Mataró, juliol 2016; d’import 22.287,74€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Comercial Gasuir SL; subministrament de carburant; d’import 7.395,48€; amb
càrrec a la partida 18/1621/22103.
Mad Noventa y Uno Familia SL; actuació Green Vallery, concert 8 de setembre;
d’import 7.260€; amb càrrec a la partida 02/3300/22609.

1.2.- En base a la sentència del recurs ordinari número 273/2008, procediment
ordinari, secció C (Execució forçosa de Sentència), s’acorda aprovar l’abonament de
la indemnització pendent de pagament, d’import 78.582,28€.
2 - APROVACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL PEL 2016 DEL CONVENI
POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE TURISME DEL VALLÈS ORIENTAL
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va signar en el seu moment amb el Consell Comarcal del
Vallès Oriental, juntament amb la resta d’ajuntaments d’aquesta comarca, un conveni amb
l‘objectiu de convertir-la en un motor dinàmic-econòmic, sostenible i de qualitat.
D’acord amb la notificació de l’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, s’ha
de fer efectiva la quantitat de 1.059,32 €, com aportació pel finançament local de dites
polítiques públiques de turisme.
D’acord amb tot l’exposat anteriorment,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el “Protocol addicional per a l’any 2016 del conveni per a l’elaboració, la
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme amb els
ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental.
Segon.- Fer l’aportació al denominat “fons turístic 2016”, d’un import de 1.059,32€, a càrrec
de la partida 08 4300 22706 projectes de promoció econòmica 08 4300 22706.
Últim.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
3 – APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE
COFINANÇAMENT DEL ROMANENT NEGATIU DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ
ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO
El Consorci d’Educació especial Montserrat Montero té com a finalitat la planificació i la
gestió integral del Centre d’Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. En el
centre s’escolaritzen alumnes d’arreu de la comarca i ha esdevingut un centre de
recursos i suport a la inclusió dels centres ordinaris d’alumnes amb discapacitat.
El context de greu crisi econòmica ha suposat una manca d’inversions de la
Generalitat de Catalunya en relació amb el Centre d’Educació Especial Montserrat
Montero, a la vegada que ha ocasionat una modificació dels criteris de finançament pel
que fa a plantilles i manteniment, fet que ha originat un romanent negatiu en la
institució esmentada.
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L’article 21.7 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, sota la rúbrica drets i deures en
l’àmbit de l’educació, disposa que les persones amb necessitats educatives especials
tenen dret a rebre el suport necessari que els permeti accedir al sistema educatiu,
d’acord amb allò establert a les lleis.
L’article 2.3 lletra h) de la Llei 12/2209, de 10 de juliol, d’educació, estableix com a
principi organitzatiu del sistema educatiu, la col·laboració, la cooperació i la
corresponsabilització amb els ajuntaments i altres administracions públiques.
Vista la proposta del Regidor d’educació,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Signar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt per al cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació
Especial Montserrat Montero. Aquest conveni entrarà en vigor en la data d ela seva
signatura i estén els seus efectes fins al 30 de juny de 2020.
Últim.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
4.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE DESESTIMENT DEL RECURS CONTRA
L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL
S’ACORDA ratificar el Decret d’Alcaldia número 596, emès el dia 29 de juliol de 2016,
que és del següent contingut:
“Vista la proposta de la Mesa de Contractació per la renovació del paviment
esportiu de gespa artificial del camp de futbol 11 de la zona esportiva municipal de
Lliçà d’Amunt, en relació al recurs presentat per l’empresa Fieldturf Polgras S.A.
Examinat l’informe emès que és del següent contingut:
“El motiu pel qual no s’ha considerat necessària aquesta marca que atorga la
FIFA, tot i estat indicada al projecte, de productor preferent: ÉS A DIR: NO
EXCLUSIU, és que a projecte la manera de determinar el grau de qualitat exigit
és requerir els certificats de màxima qualitat, també emesos per la FIFA del
producte i de la instal·lació del mateix, motiu del projecte i del contracte: la gespa
artificial instal·lada al camp de futbol. Aquests certificats (FIFA 2 estrelles o
qualitat pro) així són els que demostren el grau de solvència tècnica i els ha
assolit l’empresa guanyadora de l’adjudicació MONDO IBERICA S.A.
Aquesta determinació s’ha pres d’acord també a les sentències fermes de què
disposa l’Ajuntament referents al principi de lliure concurrència, de forma que no
es pot impedir l’accés a l’adjudicació del concurs a empreses que, ofertant un
producte i instal·lació objecte del concurs i amb el nivell de qualitat exigit a
projecte, no disposin de marques registrades determinades com la FPP, que
identifica uns productors vers uns altres, sense que això suposi cap diferència en
la qualitat dels productes instal·lats, donat que tant els que disposen d’aquesta
distinció com els que no, poden assolir el màxim grau de qualitat certificat per la
mateixa FIFA (2 estrelles o qualitat pro).”
És per tot això que he resolt:
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Primer.- Desestimar el recurs presentat per l’empresa Fieldturf Polgras S.A, en
base a l’informe tècnic.
Segon.- Continuar el procediment de contractació de les obres de Renovació del
paviment esportiu de gespa artificial del camp de futbol 11, amb l’empresa Mondo
Ibérica S.A.
Tercer.- Notificar aquesta resolució al recurrent.
Quart.- Que es ratifiqui aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local que
es celebri.
5.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I
SALUT DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP
DE FUTBOL
S’ACORDA ratificar el Decret d’Alcaldia número 597, emès el dia 29 de juliol de 2016,
que és del següent contingut:
“Vist el Pla de Seguretat i salut del Projecte bàsic i executiu per a la renovació de la
gespa artificial del Camp de futbol de la zona esportiva municipal de Lliçà d’Amunt,
redactat per l’empresa MONDO IBERICA SA
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal.
He resolt:
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut del Projecte bàsic i executiu per a la
renovació de la gespa artificial del Camp de futbol de la zona esportiva municipal de
Lliçà d’Amunt, redactat per l’empresa MONDO IBERICA SA.
Segon.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local.”
6 - ACCEPTACIÓ DE L’AJUT RECURS TÈCNIC PER LA REDACCIÓ DEL PLA
D’AUTOPROTECCIÓ DEL CASAL DE LA GENT GRAN
La Diputació ha notificat la resolució formal d’aprovació de l’ajut tècnic consistent en la
redacció del Pla d’Autoprotecció (PAU) del Casal de la Gent Gran, amb codi XGL
16/Y/226865.
Els treballs han estat adjudicats a l’enginyera industrial Sra. I. B. A., segons el punt cinquè
de la resolució.
Segons les condicions de concertació d’aquest ajut, l’Ajuntament haurà de finançar el 10%
del cost, per tant 326,79 €, dels 3.267,87 € de cost total (IVA inclòs).
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Acceptar l’ajut de recurs tècnic amb codi XGL 16/Y/226865.
Segon.- Aprovar la disponibilitat pressupostària de 326,79 euros corresponents al 10% del
cost dels treballs.

4

Últim.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
7 - SOL·LICITUD AL SOC DE LA SUBVENCIO PER LA INCORPORACIO D’UNA
AODL
La consolidació d’un servei municipal que doti de contingut al Pla Millorem l’Ocupació
que fa 3 anys que està funcionant de manera esporàdica, però que està tenint un alt
èxit de tractament sobre les persones joves que se’ls dóna una atenció amb l’objectiu
d’abordar de manera personalitzada aquelles situacions amb carències laborals o atur
perllongat en el temps, és imprescindible per tal d’anar ampliant la base social
susceptible de rebre atenció en l’àmbit de la inclusió laboral, donades les
característiques específiques de la població objecte d’intervenció.
Aquest pla, que en el seu moment es va dissenyar amb intervenció transversal de
totes aquells serveis locals que intervenen en l’atenció directa de les persones (serveis
socials, educació, promoció econòmica, joventut,...), queda mancat de la figura central
amb la qual establir els protocols de coordinació per obtenir els èxits que
correspondrien en el tractament global de les necessitats formatives, d’orientació i
d’inserció laborals de les persones. A més és necessari no oblidar que el projecte ha
d’ampliar-se cap a altres franges de població que iguals mancances d’inserció, segons
les necessitats que des dels serveis personals municipals actualment s’estan
detectant.
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya la subvenció per a la
incorporació d’un/a Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) a l’Àrea
municipal de desenvolupament local i adscrit al Servei d’ocupació.
Últim.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
8 - APROVACIÓ DEL PORCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DELS
PROJECTES D’APARCAMENTS DE LA PISCINA I DEL CARRER DE L’ALIANÇA
Examinat el procediment iniciat per a l’adjudicació de les obres dels Projectes de
pavimentació i drenatges dels aparcaments de les piscines municipals i del c. Aliança
de Lliçà d’Amunt.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Aprovar els Plecs de Clàusules econòmico-administratives, disposant la seva
exposició al públic per un període de vint dies al Butlletí Oficial de la Província i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a que puguin presentar-se reclamacions,
que seran resoltes per la Corporació.
Segon.- Convocar procediment per a l’adjudicació de les obres dels Projectes de
pavimentació i drenatges dels aparcaments de les piscines municipals i del c. Aliança
de Lliçà d’Amunt, publicant simultàniament l’anunci de licitació, procedint la tramitació
corresponent fins a l’adjudicació i ajornant la licitació tot el que sigui necessari en el
supòsit que es formulin reclamacions contra el Plec de clàusules administratives.
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9 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
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:
-

M.G.M., un ajut per a alimentació i higiene, d’import 150€ repartides en tres
mesos.
D.S.J., un ajut de 90€ per a alimentació, a raó de 30€ mensuals.
I.M.M., un ajut de 240€ per a alimentació, a raó de 80€ mensuals.
A.R.; un ajut de 240€ per a alimentació i higiene a raó de 80€ mensuals
M.D.R.; un ajut de 90€ per a alimentació, a raó de 30€ mensuals i un ajut de
141,24€ per cobrir el 60% del cost d’unes ulleres.
P.P.F.; prestació del servei de teleassistència, en règim de copagament de
8,43€.
A.B.R.; un ajut de 90€ per a alimentació, a raó de 30€ mensuals
E.A.J.; un ajut de 150€ per a alimentació, a raó de 50€ mensuals.
A.S.C.; un ajut de 90€ per a alimentació, a raó de 30€ mensuals i un ajut de
40€ per a higiene, a raó de 20€ mensuals.
C.M.R.; un ajut de 247,34€, dividits en 159,39€ per a transport públic i 87,95€
per a material del taller de curs de soldadura.
S.S.M.; un ajut de 300€ per a alimentació, a raó de 100€ mensuals.
M.M.C.; un ajut de 150€ per a alimentació, a raó de 50€ mensuals.
R.C.S; un ajut de 360€ per a alimentació, a raó de 120€ mensuals.
K.G.L.; un ajut de 199€ per a llibres escolars.
A.R.I.; un ajut de 300€ per a alimentació, a raó de 50€ mensuals.
I.M.P.; un ajut de 300€ per a alimentació, a raó de 100€ mensuals.
V.L.M.; un ajut de 240€ per a alimentació, a raó de 80€ mensuals.
R.E.B.; un ajut de 150€ per a alimentació, a raó de 50€ mensuals.
C.A.M.; un ajut de 30€ per a cobrir despeses sanitàries
L.F.R.; un ajut de 85€ per a transport públic.
J.E.P.; prestació del servei de teleassistència, en règim de copagament de
6,90€.
C.A.M.; prestació del SAD i TF provisional de manera gratuïta.
E.V.R,; un ajut de 171€ per a transport públic.
E.S.M.; un ajut de 199€ per a llibres escolars, a retornar en terminis de 10€.
M.M.N.; RETORNAR-LI l’import de 116,49€, cobrat en excés per duplicitat
d’hores del servei de SAD, i establir el copagament del servei de SAD més
Teleassistència en l’import de 44,43€.
E.B.O.; REVOCAR l’ajut de transport atorgat per la JGL el 18 d’abril de 2016,
per millora de la situació econòmica de la família.

10 – AFERS SOBREVINGUTS
10.1.- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’AJUT A LA DIRECCIÓ GENERAL DE
JOVENTUT PER A PROJECTES D’ACTIVITATS D’ENS LOCALS DE MENYS DE
20.000 HABITANTS
La Regidoria de Joventut proposa presentat una sol·licitud d’ajut dins les subvencions
convocades per la Direcció General de Joventut per a projectes d’activitats per a ens
locals de menys de 20.000 habitants amb Pla Local de Joventut vigent, que es van
publicar al DOGC de 29 d juliol de 2016.
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En concret, el projecte que es presentarà és “Establint vincles i fomentant la
participació juvenil 2016”, amb un cost total de 98.929,03€, del qual es demana un ajut
de 49.464,51€.
Vista la proposta de la Regidora de Joventut,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar la sol·licitud d’ajut a la Direcció General de Joventut per al Projecte
“Establint vincles i fomentant la participació juvenil 2016”, dins la convocatòria de
subvencions per a projectes d’activitats per a ens locals de menys de 20.000 habitants,
publicades al DOGC de 29 d juliol de 2016.

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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