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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA       
31 DE DESEMBRE DE 2019 
 
 
Lliçà d’Amunt, 31 de desembre de 2019.  
 
A les 9,15 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, Lourdes Estéfano Orozco, Albert Iglesias Boza i Maria del Mar Pedrerol 
Villarroya. Són assistits per la Secretària accidental de la Corporació, senyora Gemma 
Navarro i Medialdea. S’ha escusat l’Interventor municipal, Sr. Antoni Hierro Medina. 
 
 
1 - DESPESES 
 
No se n’han presentat. 
 
 
2 – 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. 982; ETE; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene; a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- Pr. 985; SSM; un ajut de 45€ en concepte de formació. 
- Pr. 986; SP; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 987; AMCR; un ajut de 180€ per a alimentació; a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 989; SMV; un ajut de 90€ per a alimentació i higiene; a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 990; JS; un ajut de 254,8€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 991; RB; un ajut de 291,1€ per a transport públic. 
- Pr. 992; IC; un ajut de 90€ per a matrícula escola d’adults. 
- Pr. 993; TRG; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene; a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 994; SSM; un ajut de 16,5€ per a transport públic. 
- Pr. 999; TGG; un ajut de 54€ per pagamentt del 60% del curs d’informàtica a 

l’Escola d’Adults de la Vall del Tenes. 
- Pr. 1000; FND; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 1001; CMR; un ajut de 80€ per a transport públic. 
- Pr. 1002: AFD; un ajut de 235,86€ per al pagament de deute d’escola bressol 

de tres mensualitats. 
- Pr. 1005; SFC; un ajut de 127,4€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 1006; JIA; un ajut de 27,40€per a transport públic. 
- Pr. 1007; PAO; un ajut de 90€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
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- Pr. 1008; ARI; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- Pr. 1009; CMR; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- Pr. 1010; JGM; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
mensualitats. 

 
 
2.2.- BONIFICACIÓ I FRACCIONAMENT DE TAXES I IMPOSTOS MUNICIPALS 
 
- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de la senyora MJGT, en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i de 
fraccionament del pagament d’impostos municipals. (Pr. 981) 
 
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 a MJGT, corresponent al 50% dels 
impostos municipals pendents de l’any 2018. 
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant 50% 
dels impostos indicats al punt primer, afegint-t’hi els corresponents a l’exercici de 2019 
en terminis de 10€ mensuals, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de 
gestió inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada i a l’Oficina de Lliçà d’Amunt de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
 
3 – PROPOSTA DE COMPLEMENTS D’UNIFORMITAT DE LA POLICIA LOCAL 
(PR. 995)  

S’ha constatat la necessitat de reposició de material, per deteriorament, de 
complements d’uniformitat de la Policia Local, 

D’acord amb l’article 69.3.a), l’Ajuntament ha endegat un procediment diferent a l’obert 
o restringit, ja que el present contracte es troba dins dels llindars de l’article 181.1 pel 
seu valor estimat inferior a 15.000€ per contractes de serveis i subministraments. 

S’han sol·licitat dos pressupostos, que consten a l’expedient, a empreses del sector, 
de la qual s’ha triat la més avantatjosa per la seva relació qualitat / preu, 

Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Adjudicar a l’empresa  Usis Guirao, amb NIF B61515474  i codi CPV 
18100000, el contracte menor de subministrament de complements d’uniformitat per a 
la Policia Local, per un import de 2.886,84 €, més l’IVA.  
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a despesa 
màxima del contracte. 
 
Tercer.- La presentació de les factures per la prestació del servei/subministrament es 
realitzarà en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 

4 - PAGAMENT D'AJUTS DE CONVENI AMB ENTITATS D'ESPORTS 2019 (Pr. 996) 
 
S’acorda ratificar el Decret d’Alcaldia número 1260, emès el dia 20 de desembre de 2019, 
que és del següent contingut:  

 
“Vistos els informes favorables aportats per la regidoria d’Esports, respecte les 
justificacions presentades per les següents entitats beneficiàries d’ajuts concedits 
per l’Ajuntament mitjançant el respectiu conveni per a l’any 2019, i favorable al 
pagament dels següents imports com a segon i últim pagament dels ajuts, un cop 
se n’ha fet un pagament avançat del 75%, d’acord amb el següent quadre resum: 
 

Entitats beneficiàries: CIF Concedit  
Compensació acord 
JGL 18.02.2019      

Pagat. 
75% 

Resta 
pendent 

Club Futbol Sala Lliçà 
d'Amunt G61665311 5.000,00 -1.000,00 3.000,00 1.000,00 

Amunt Club Ciclista G64676869 5.000,00  3.750,00 1.250,00 

Club Patí Lliçà d'Amunt G60237765 1.800,00  1.350,00 450,00 
Club Esportiu Shorin 
Ryu Karate G63062319 1.800,00 

 
1.350,00 450,00 

Total a pagar:    
 

 3.150,00 
 
Vist que hi ha saldo suficient a l’aplicació 07 3410 48001 del pressupost municipal 
de despeses 2019.  
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista al proposta de l’Alcalde i Alcalde i Regidor d’Hisenda 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar les justificacions presentades per les entitats relacionades 
anteriorment, respecte els ajuts concedits mitjançant conveni l’any 2019. 
 
SEGON: Realitzar el pagament dels imports indicats a favor de les entitats 
beneficiàries dels ajuts, en concepte de segon pagament i últim de cadascun dels 
ajuts, a càrrec de l’aplicació 07 3410 48001 del pressupost municipal de despeses 
2019. 
 
ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats.” 
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5 - APROVACIÓ DEL CONVENI DE TURISME AMB EL CONSELL COMARCAL DEL 
VALLÈS ORIENTAL, PER L'ANY 2020. (PR. 997) 
 
Anualment es signa el conveni per promocionar el turisme del Vallès Oriental pel conjunt 
dels municipis del Vallès Oriental on el municipi i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt estan 
inclosos.  
 
El Pla d’acció de TurismeVallès per aquest 2020 es planteja de tipus continuista, 
basant-se en la proposta de l’any anterior, 2019. “Inclou principalment accions 
consolidades que, any rere any, ajuden al posicionament estratègic de la comarca, 
principalment accions de promoció i gestió de la sostenibilitat turística. Tanmateix, 
aquest any 2020, seguint el plantejament dels 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible i, d’acord amb les necessitats detectades a la Diagnosi estratègica del 
Vallès Oriental 2018, es proposen una sèrie d’accions noves destinades a atendre les 
necessitats presents i futures del turisme, principalment enfocades a garantir un millor 
servei turístic per a totes les entitats de la comarca”.   
 
Vista la proposta del regidor de Promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Pla d’acció proposat per TurismeVallès, per a l’any 2020.  
 
Segon.- Aprovar l’aportació de 1.263,02€, per l’exercici de 2020.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
6 - PAGAMENT DE SUBVENCIONS D'ESPORTS JUSTIFICADES DINS LA 
CONVOCATÒRIA D'AJUTS A ENTITATS 2019. (Pr. 998) 
 
S’acorda ratificar el Decret d’Alcaldia número 1261, emès el dia 20 de desembre de 2019, 
que és del següent contingut: 
 

“Vistos els informes favorables de la regidoria d’Esports, respecte les justificacions 
presentades per les entitats beneficiàries de subvencions concedides en acord de la 
Junta de Govern Local de 20.05.2019, dins la convocatòria d’ajuts per a projectes, 
activitats i/o serveis d’utilitat pública i interès social per a l’any 2019. 
 
Havent pagat l’ajuntament el 50% dels ajuts en la convocatòria d’Esports, Línies 1 i 
2. 
 
Havent presentat l’entitat Associació L’Avaiam (G67325910), en data 05.12.2019, 
instància manifestant la seva renúncia a l’ajut concedit dins la convocatòria 
d’Esports-Línia1, pel motiu de que no han fet l’activitat, i havent presentat el 
comprovant bancari de la transferència de 200,00 euros, efectuada el 19.12.2019, a 
favor de l’ajuntament, com a devolució de la part de l’ajut que van rebre per 
avançat. 
 
Vistos els informes relatius al Club de Tennis Ca l'Artigues (G58186958), i al Club 
de Tennis Serra-Esport (G58189754), indicant que l’ajut concedit a cadascuna 
d’aquestes entitats no ha estat totalment justificat, i per tant es proposa el pagament 
de la part justificada, i la revocació de la part no justificada, per import de 150 euros 
i de 100 euros respectivament. 
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D’acord amb l’anterior, procedeix pagar a les entitats els següents imports, en 
concepte de segon i últim pagament: 
 
Entitats Esports 1: Esdeveniments i 
actes  CIF 

Ajut 
concedit 

1r pagam. 
fet, 50% 

2n i últim 
pagament

Import 
revocat  

Club Futbol Sala Ll.d'Amunt G61665311 1.300,00 650,00 650,00   
Club Patí Ll.d'Amunt (2a jornada Lliga 
Cat.) G60237765 1.100,00 550,00 550,00    

Associació L'Avaiam G67325910 400,00 200,00 0,00 -400,00 

Club Tennis Ca l'Artigues G58186958 800,00 400,00 250,00  -150,00  

Club Tennis Serra-Esport  G58189754 400,00 200,00 100,00  -100,00 

Amunt Club Ciclista - 3 Hores resistència G64676869 1.000,00 500,00 500,00   
Amunt Club Ciclista - Open territ. i kids 
cup G64676869 1.500,00 750,00 750,00   

Total línia       2.800,00    

Esports 2: Esportistes alt nivell CIF         

Sara Gay Moreno 47970259X 600,00 300,00 300,00   

TOTAL 2 LÍNIES       3.100,00    
 

Vist que existeix saldo suficient en l’aplicació pressupostària 07 3410 48000 
Subvencions esports, del Pressupost municipal de despeses 2019, per fer els 
pagaments. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Aprovar les justificacions presentades per les entitats indicades 
anteriorment, respecte els ajuts corresponents a les convocatòries d’Esports, Línies 
1 i 2, concedits dins la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats de 
l’any 2019. 
 
Segon.- Aprovar el pagament a les entitats dels imports indicats, com a segon i 
últim pagament dels ajuts, a càrrec de l’aplicació pressupostària abans esmentada. 
 
Tercer.- Acceptar la renúncia presentada per l’Associació L’Avaiam (G67325910), 
de l’ajut concedit dins la convocatòria d’Esports-Línia 1,de 400,00 euros, i la 
devolució per l’entitat de la part de l’ajut que se li va pagar per avançat, de 200,00 
euros. 
 
Quart.- Revocar total o parcialment les següents subvencions, en l’import no 
justificat per les beneficiàries: 
 

Entitats CIF Ajut inicial  Import revocat  Ajut final  
Club Tennis Ca 
l'Artigues G58186958 800,00 150,00 650,00 
Club Tennis Serra-
Esport  G58189754 400,00 100,00 300,00 

 
Cinquè.- Notificar aquest acord a tots els interessats.” 
 
 
 
 



6 
 

7 – CONTRACTE MENOR PER LES OBRES DE MILLORA DE LA VORERA I LA 
ILLETA AL PS. SANT VALERIÀ I ROTONDA DE CAN SALGOT 
 
 
El Coordinador de Serveis Territorials, ha emès un informe sobre la necessitat i 
conformitat de contractar les obres de millora de voreres i illeta del passeig de Sant 
Valerià a l’alçada de la rotonda de Can Salgot, dins el Pla Local de Seguretat Viària de 
l’Ajuntament, a l’objecte d’incrementar la seguretat viària de vehicles i vianants. 

D’acord amb l’article 69.3.a), l’Ajuntament ha endegat un procediment diferent a l’obert 
o restringit, ja que el present contracte es troba dins dels llindars de l’article 181.1 pel 
seu valor estimat inferior a 40.000€ per contractes d’obres. 

S’han sol·licitat tres pressupostos, que consten a l’expedient, a empreses del sector, 
de la qual s’ha triat la més avantatjosa per la seva relació qualitat / preu, 

Vista la proposta del Regidor de Noves Tecnologies, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Construccions Deumal SA, amb NIF A59082644, el 
contracte menor per a l’execució de les obres de millora de voreres i illeta del passeig 
Sant Valerià a l’alçada de la rotonda de Can Salgot, per un import de 20.650€, més 
l’IVA.  
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a despesa 
màxima del contracte. 
 
Tercer.- La presentació de les factures per la prestació del servei/subministrament es 
realitzarà en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
 
8 – CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN 
SERVIDOR. (Pr. 1003) 
 
El tècnic municipal de noves tecnologies, ha emès un informe sobre la necessitat de 
l’adquisició d’un servidor per a l’ampliació del Centre principal de dades (CPD). 

D’acord amb l’article 69.3.a), l’Ajuntament ha endegat un procediment diferent a l’obert 
o restringit, ja que el present contracte es troba dins dels llindars de l’article 181.1 pel 
seu valor estimat inferior a 15.000€ per contractes de serveis i subministraments. 

S’han sol·licitat tres pressupostos, que consten a l’expedient, a empreses del sector, 
de la qual s’ha triat la més avantatjosa per la seva relació qualitat / preu, 

Vista la proposta del Regidor de Noves Tecnologies, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Redes Sistema y Dominios SL, amb NIF B65939910  i 
codi CPV 30000000-9, el contracte menor de subministrament d’un Servidor, per un 
import de 4.890€, més l’IVA.  
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a despesa 
màxima del contracte. 
 
Tercer.- La presentació de les factures per la prestació del servei/subministrament es 
realitzarà en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
 
9 – CONVOCATÒRIA DE BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/A DE 
RECURSOS HUMANS 
 
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs-oposició torn 
lliure, d’una borsa de treball d’administratiu/va en règim laboral temporal, adscrita al 
departament de recursos humans de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 
 
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, és 
possible efectuar la convocatòria de les proves simultàniament, amb la subjecció a 
l’aprovació de les bases que regeixen la convocatòria. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de recursos humans 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per la creació d’una borsa 
de treball D’administratiu/va en règim laboral temporal mitjançant concurs oposició torn 
lliure, per cobrir possibles vacants al departament de recursos humans de l’Ajuntament 
de Lliça d’Amunt. 
 
Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies naturals, mitjançant 
anuncis al e-tauler de la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, al 
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
considerant-se definitivament aprovades en el cas que no es produïssin reclamacions. 
 
Tercer.- Convocar per a la creació d’una borsa de treball d’administratiu/va en règim 
laboral temporal per cobrir possibles vacants al departament de recursos humans de 
l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament l’anunci de la convocatòria. 
 
 
10 – APROVACIÓ DE L’OFERTA PUBLICA D'OCUPACIÓ 2019 - EXTRAORDINARIA PER 
L’ESTABILITZACIO TREBALL TEMPORAL 
 
Vist el informe de de la tècnica de Recursos Humans, la senyora L. E. C., on s’explica que la 
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos de l’Estat del 2018 on va quedar establert la 
possibilitat de dur a terme processos d’estabilització del treball temporal en les plantilles de les 
administracions públiques amb l’objectiu d’arribar a un percentatge inferior al 8% de 
temporalitat. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar l’oferta pública d’ocupació extraordinària d’aquesta corporació per l’any 2019 
per l’estabilització del treball temporal en els següents termes: 
 
ANNEX I.- PERSONAL FUNCIONARI 
 
MODALITAT D’ACCÉS LLIURE A L’ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA 
TÈCNICA 
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1. Denominació: Tècnic/a Superior Arquitecte/a 
Grup: A1 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
ANNEX II.- PERSONAL LABORAL 
MODALITAT D’ACCÉS LLIURE 
 
1. Denominació: Tècnic/a Mitjà Promoció Econòmica 
Grup: A2 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
2. Denominació: Auxiliar tècnic/a cultura 
Grup: C1 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
3. Denominació: Tècnic/a auxiliar informàtic/a 
Grup: C1 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
4. Denominació: Tècnic/a auxiliar biblioteca 
Grup: C1 
Nombre de vacants: 2 
Sistema selectiu: concurs – op 
 
5. Denominació: Auxiliar tècnic/a educació 
Grup: C1 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
6. Denominació: Monitor/a esports 
Grup: C1 
Nombre de vacants: 4 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
7. Denominació: Dinamitzador/a juvenil 
Grup: C1 
Nombre de vacants: 2 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
8. Denominació: Treballador/a familiar 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
9. Denominació: Auxiliar tècnic/a mobilitat 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
10. Denominació: Auxiliar tècnic/a biblioteca 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
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11. Denominació: Auxiliar serveis instal·lacions esportives 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
12. Denominació: Conserge 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 2 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
13. Denominació: Auxiliar joventut 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
14. Denominació: Dinamitzador/a Centre Cívic 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
15. Denominació: Auxiliar administratiu/va 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
16. Denominació: Netejador/a 
Grup: AP 
Nombre de vacants: 25 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
17. Denominació: Mecànic/a 
Grup: C1 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
18. Denominació: Netejador/a SAD 
Grup: AP 
Nombre de vacants: 2 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
19. Denominació: Operari/a brigada elèctrica 
Grup: AP 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
20. Denominació: Operari/a brigada obres 
Grup: AP 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
21. Denominació: Operari/a g. residus 
Grup: AP 
Nombre de vacants: 5 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
22. Denominació: Xòfer g. residus 
Grup: AP 
Nombre de vacants: 7 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
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SEGON.- Publicar íntegrament el present acord al DOGC i al BOP, i comunicar-ho a la Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
11 – APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA 
PROVISIÓ D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU/A INTERINA DE MOBILITAT 
 
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs oposició, torn lliure, d’una 
plaça d’administratiu/va mobilitat, personal funcionari interí, adscrita al departament de 
Governació de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 
 
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, és possible efectuar la 
convocatòria de les proves simultàniament, amb subjecció a l’aprovació de les bases que 
regeixen la convocatòria. 
 
Vista la proposta de l’alcalde i regidor de recursos humans, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir una plaça 
d’administratiu/va mobilitat en règim funcionari interí mitjançant concurs oposició torn lliure, 
adscrita al departament de governació de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 
 
Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de quinze dies naturals, mitjançant 
anuncis al e-tauler de la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, al Butlletí 
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, considerant-se 
definitivament aprovades en el cas que no es produïssin reclamacions. 
 
Tercer.- Convocar per a la provisió d’una plaça d’administratiu/va mobilitat adscrita al 
departament de governació de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament l’anunci 
de la convocatòria. 
 
 
12 - APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA 
PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE TREBALLADOR/A FAMILIAR INTERINA 
 
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs oposició torn lliure, d’una 
plaça de treballador/a familiar personal funcionari interí, adscrita al departament d’acció social 
de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 
 
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, és possible efectuar la 
convocatòria de les proves simultàniament, amb subjecció a l’aprovació de les bases que 
regeixen la convocatòria. 
 
Vista la proposta de l’alcalde i regidor de recursos humans, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir una plaça de 
treballador/a familiar en règim funcionari interí mitjançant concurs oposició torn lliure, adscrita al 
departament d’acció social de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 
 
Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de quinze dies naturals, mitjançant 
anuncis al e-tauler de la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, al Butlletí 
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, considerant-se 
definitivament aprovades en el cas que no es produïssin reclamacions. 
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Tercer.- : Convocar per a la provisió d’una plaça de treballador/a familiar adscrita al 
departament d’acció social de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament l’anunci 
de la convocatòria. 
 
 
 
13 – AFERS SOBREVINGUTS 
 
13.1.- CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
D’ORDENADORS. (Pr. 576) 
 
El tècnic municipal de noves tecnologies, ha emès un informe sobre la necessitat de 
l’adquisició d’ordenadors per a la renovació dels equips existents a la sala multimèdia 
de la Biblioteca municipal de Ca l’Oliveres de Lliçà d’Amunt. 

D’acord amb l’article 69.3.a), l’Ajuntament ha endegat un procediment diferent a l’obert 
o restringit, ja que el present contracte es troba dins dels llindars de l’article 181.1 pel 
seu valor estimat inferior a 15.000€ per contractes de serveis i subministraments. 

S’han sol·licitat tres pressupostos, que consten a l’expedient, a empreses del sector, 
de la qual s’ha triat la més avantatjosa per la seva relació qualitat / preu, 

Vista la proposta del Regidor de Noves Tecnologies, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa QB Informàtica, amb NIF 35031098M  i codi CPV 
30000000-9, el contracte menor de subministrament d’Ordinadors, per un import de 
8.545,90€, més l’IVA.  
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a despesa 
màxima del contracte. 
 
Tercer.- La presentació de les factures per la prestació del servei/subministrament es 
realitzarà en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
 
 
13.2.- APROVACIÓ DE DEVOLUCIÓ PER COBRAMENT INDEGUT DE TAXA PER 
RECUPERACIÓ D’ANIMALS (Pr. 1031) 
 
El dia 15 de novembre de 2019 es va fer una recollida a la via pública, al carrer 
Roselles número 58, de tres gossos amb número de microxips 977200005571820, 
941000021165209 i 956000004546702. 
 
La propietària dels animals, senyora. E.M.C.S., va ser avisada per la Protectora 
d’Animals de Granollers, que els seu gossos eren allà, i va adreçar-se a la Policia 
Local a fer el pagament de la recuperació. 
 
L’agent que hi havia, va calcular erròniament l’import a pagar per la propietària i es van 
cobrar 222 euros, tres recollides a 74 euros cadascuna, quan s’havia de cobrar 
únicament una recollida ja que els tres gossos es van recollir del carrer al mateix 
moment, amb una única sortida de la protectora. 
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La quantitat que hauria d’haver pagat la Sra. E.M.C.S. era de 74 euros, per la qual 
cosa se li va cobrar 148 euros de més. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Retornar la quantitat de 148 € a la Sra. E.M.C.S. en concepte de devolució per 
pagament indegut de la taxa de recuperació d’animals de companyia 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 10,00 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 
 


