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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA       
11 DE NOVEMBRE DE 2019 
 
 
Lliçà d’Amunt, 11 de novembre de 2019.  
 
A les 17,15 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,  Albert Iglesias Boza i Lourdes Estéfano Orozco. S’ha excusat la regidora 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya. 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 darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, 
que és la del dia 4 de novembre de 2019. 
 
 
2.- DESPESES 
 
Les senyores MPB i IS van presentar un comunicat de canvi de titularitat de la llicència 
d’activitats del bar restaurant ubicat al carrer de l’Aliança 7-B 
 
En el moment de lliurar la sol·licitud, van dipositar en concepte de taxa per la prestació 
dels serveis d’intervenció administrativa a inicis d’activitats, l’import de 100€. 
 
L’administrativa de serveis tècnics ha emès un informe manifestant que la taxa per 
aquest tràmit és de 50€, segons l’ordenança fiscal de taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa a l’inici d’activitats. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la devolució de l’import de 50€, a la senyora IS, corresponent a la 
quantitat pagada de més pel comunicat de canvi de titularitat de la llicència d’activitats 
del bar restaurant ubicat al carrer de l’Aliança, 7-B. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al departament d’Intervenció per a que procedeixi a 
efectuar aquesta devolució. 
 
 
3.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 
DE LLUMINÀRIES LED AL BARRI DE CA L’ESTEPER (expt. 67/19) 
 
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació del Procediment per a 
l’adjudicació del contracte pel Subministrament i instal·lació de 292 noves lluminàries 
amb tecnologia LED en substitució de lluminàries al barri de Ca l’Esteper, i havent-se 
estimat com a correcta i degudament motivada.  
 
Atès que s’ha acreditat per part de l’empresa proposada el compliment dels 
requeriment dins del termini establert.  
  
Vist l’informe favorable de la fiscalització del compromís de la despesa de la 
Intervenció. 
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La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes legalment, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte pel Subministrament i instal·lació de 292 noves 
lluminàries amb tecnologia LED en substitució de lluminàries al barri de Ca l’Esteper, 
(Exp. 67/19), a l’empresa ELECNOR SA, per l’import de 60.854’66 euros, més l’IVA. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, citant-lo per a concórrer a la signatura 
del contracte dins el termini de quinze hàbils des de la recepció d’aquesta notificació. 
 
 
4.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE LA 
PISCINA D’ESTIU DEL PARC ESPORTIU DEL TENES (Pr. 840) 
 
En data de 12 de juny de 2018 l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i la senyora Pilar Galván 
Ruiz van signar contracte de la concessió del servei de gestió integral de les 
instal·lacions de la piscina d’estiu del Parc Esportiu del Tenes de Lliçà d’Amunt. 
 
Vist que el contracte tenia una durada de DUES TEMPORADES D’ESTIU 
corresponents als exercicis 2018 i 2019, amb la possibilitat d’atorgar-se pròrrogues 
anuals per acord de la Junta de Govern Local fins a un màxim de 4 anys.   
 
Vist que en data de 7 de novembre de 2019 (Registre d’Entrada núm. 12440) la 
senyora Galván ha sol·licitat una pròrroga del contracte per a la temporada 2020. 
 
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 d’Hisenda, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Prorrogar a la senyora Pilar Galván Ruiz el contracte de concessió del servei 
de gestió integral de les instal·lacions de la piscina d’estiu del Parc Esportiu del Tenes 
de Lliçà d’Amunt per a la temporada 2020.  
 
Segon.- Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris 
per dur a terme l’operació. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.  
 
 
5.- SOL·LICITUD DE BESTRETA PER A LA PROGRAMACIÓ DE NADAL (Pr. 843) 
 
La Regidoria de Cultura ja fa setmanes que esta treballant en tota la programació de Nadal 
que tindrà lloc durant tot el mes de desembre i la primera setmana de gener de 2020. 
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Entre les activitats previstes n’hi ha que requereixen de la compra de material i elements 
decoratius amb certa antelació per a poder fer posteriorment els diferents muntatges.  
 
Una de les activitats que requereix de liquiditat per adquirir material es la del Patge Xumet, 
la qual hem modificat íntegrament i està previst fer un muntatge escenogràfic a l’entorn de 
la Biblioteca Ca l’Oliveres durant els dies 2, 3 i 4 de gener de 2020. 
 
Una altra de les activitats que requereix liquiditat per avançat son les activitats de la visita 
del Patge i de SSMM Els Reis Mags de l’Orient als barris de Ca l’Artigues i de Palaudàries. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar una bestreta de 1.500,00€, bé en metàl·lic bé mitjançant targeta bancària, 
amb càrrec a la partida 2280 22609 del pressupost de Cultura per afrontar les compres del 
Patge Xumet a la Biblioteca.  
 
Segon.- Aprovar una bestreta de 1.500,00€, en metàl·lic, amb càrrec a la partida 2280 
22609 del pressupost de l’orgànic 01 Cultura, per a poder portar a terme les compres 
necessàries per al desenvolupament de les activitats del patge als barris de Palaudàries i 
de Ca l’Artigues. 
 
Tercer.- Que ambdues bestretes li siguin assignades a la tècnica de Cultura de 
l’Ajuntament, que serà la responsable de la seva justificació posterior. 
 
Quart.- Que ambdues bestretes estiguin a disposició de la regidoria de cultura com a 
màxim divendres 15 de novembre. 
 
 
6.- AFERS DE SERVEIS SOCIALS. 
 
6.1.- 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. 838; MCA; un ajut de 868€ per a menjador escolar de dos alumnes. 
- Pr. 839; TSS; prestació del Servei Apropa’m per garantir l’assistència a 

l’hospital de dia, els dilluns, dimecres i divendres durant sis mesos. 
- Pr. 841; AMSG; un ajut de 1.838€ en concepte de lloguer d’habitatge (500€ de 

fiança, 500€ mensualitat en curs, 15€ escombraries, i 500€ honoraris de 
l’agència). 

- Pr. 842; MP; renovació contracte cessió d’ús pel pis del carrer Sant Joan, 6 2n. 
1a.  

- Pr. 844; ARI; un ajut de 300€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 
mensuals. 

- Pr. 845; MNSP; un ajut de 150€ per a alimentació; repartits en tres lliuraments 
mensuals. 

- Pr. 849; YMM; un ajut de 90€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 
mensuals. 

- Pr. 850; MML; un ajut de 300 € per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 
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- Pr. 851; RCSR, un ajut de 360€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 
mensuals. 

- Pr. 852; MTMDBH; un ajut de 90€ per a alimentació, repartits en tres 
lliuraments mensuals. 

- Pr. 853; LIAM; un ajut de 27,40€ per a transport públic. 
- Pr. 854; RM; un ajut de 159€ per a activitat extraescolar de robòtica a l’INS 

Lliçà. 
- Pr. 855; MSG; prestació del Servei de Teleassistència, en règim de 

copagament de 7,21€ mensuals. 
- Pr. 856; ACN; prestació del servei de Teleassistència. 
- Pr. 857; LIAM; un ajut de 180€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 858; APS; un ajut de 200€ mensuals, que faran un total de 1.400€ en 

concepte de quotes mensuals, desembre 2019 a juny 2020, corresponent al 
80% estudis no reglats. 

- Pr. 859; MRMG; un ajut de 121,5€ per a la compra de bombones de butà. 
 
 
6.2.- HORES SERVEI DE CURA DINS EL CONVENI AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL (PR. 846) 
 
L’Àrea  d’Acció Social ha efectuat la proposta d’hores a destinar al servei de cura a la 
persona per el proper any 2020, d’acord amb el conveni de Servei d’atenció 
domiciliaria establert amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental,  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar que el numero d’hores encarregades de servei de cura a la persona per 
el proper any 2020, dins el Conveni establert de Servei d’atenció domiciliaria amb el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, sigui de 0. 
 
 
6.3.- HORES DE SERVEI DE NETEJA DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL 
DEL VALLÈS ORIENTAL (Pr. 847) 
 
L’Àrea d’Acció Social proposa una modificació en l’apartat de Servei d’atenció 
domiciliaria dins conveni establert amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per 
poder fer encàrrec d’hores per el proper any 2020, ja que actualment només preveu 
les hores de servei de cura a la persona i caldria ampliar el servei de neteja. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la inclusió de la prestació de servei de neteja per el proper any 2020, 
de 15 a 20 hores, al conveni establert de Servei d’atenció domiciliaria amb el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 
 
 
6.4.- MESURES EXCEPCIONALS TREVA HIVERNAL 2019/2020. ADJUDICACIÓ I 
COMPRA D’ESTUFES I BOMBONES DE BUTÀ (Pr. 848) 
 
El creixement de la pobresa, l'endeutament de la població per fer front als elevats 
preus de l'habitatge i l'augment de preu dels subministraments han provocat que 
moltes persones es trobin amb dificultats per mantenir el seu habitatge en unes 
condicions adequades de temperatura a un preu just. 
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Des de la regidoria d’Acció social s’han detectat diverses situacions de pobresa 
energètica i els  darrers hiverns s’ha portat a terme el projecte TREVA HIVERNAL, 
amb l’objectiu de garantir la cobertura de les necessitats bàsiques a aquelles persones 
que no disposin de recursos suficients i es trobin en situació de vulnerabilitat. 
D’aquesta manera, es pretén donar suport i cobertura amb una estufa de préstec i 
bombones de butà per tal de mantenir l’habitatge amb una temperatura adequada 
durant els mesos de fred. 
 
S’ha contemplat l’entrega d’estufes i bombones de butà a les persones i famílies, que 
es valori que tenen mancances a l’hora d’escalfar la seva llar i que no poden cobrir 
aquesta despesa per un tema econòmic. A més, s’ha prioritzat famílies amb menors a 
càrrec i persones amb problemes de salut i dependència. 
 
Les famílies, quan tenen l’ajut aprovat per Junta de Govern, poden encarregar a 
serveis socials la bombona de butà els divendres per tal que el repartidor les pugui 
entregar al seu domicili la setmana següent. 
 
Donada la situació de necessitat s’ha avançat l’entrega de les bombones, en alguns 
casos que es valoraven com a més urgents. 
 
Una cop iniciat el projecte es va poder contemplar una altra problemàtica: els usuaris 
també necessiten bombona de butà per cuinar. Molts usuaris tenen cuina de butà i es 
valora poder proporcionar bombones de butà per aquelles persones que tinguin 
aquesta necessitat.  
 
En aquests moments hi ha un total de 44 famílies amb necessitat d’estufa catalítica. 39 
d’aquestes famílies ja tenen estufa adjudicada i en tenim actualment 4 en estoc. Es 
proposa fer una compra de 6 estufes per les noves famílies amb necessitat.  
 
En aquests moments hi ha un total de 51 famílies amb necessitat de bombones de 
butà. Pel que fa a les bombones de butà, s’ha contactat amb l’empresa REPSOL i el 
cost de cada bombona de butà és actualment de 12,15€. Ens faciliten que el camió 
pugui venir aquí i fer l’intercanvi de les bombones plenes per les buides directament al 
domicili de cada usuari i posteriorment facturar a l’ajuntament en la forma que s’acordi, 
ja que ja som clients 
 
Vista la proposta de la Regidoria d’Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Renovar l’ajut de préstec a les 39 famílies que ja tenen estufa adjudicada. 
 
Segon.- Aprovar un ajut de 642€ per la compra de 6 estufes noves amb els adaptadors 
per posar les bombones. El preu de cada estufa és de 100€ i l’adaptador 7€.  
 
. 
Tercer.- Aprovar un ajut de 6.196,5 € perquè cada família disposi de 10 bombones 
durant la campanya de treva hivernal, de novembre a abril. Tenint en compte 
l’experiència de l’any passat es valora que és el nombre més adequat. 
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7.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
7.1.- NOMENAMENT AGENT DE LA POLICIA LOCAL EN PRÀCTIQUES 
 
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 4 de novembre de 2019, va acordar 
nomenar com a agent de la Policia Local en pràctiques al senyor B. I. R. 
 
En data 11 de novembre de 2019, el senyor B. I. R. ha presentat un escrit davant 
d’aquest Ajuntament, número de registre d’entrada 12587, pel que fa saber que ha 
superat el procediment per la provisió de places d’Agent de la Policia Local de 
l’Ajuntament de Badalona, que properament iniciarà el curs selectiu d’Agent de Policia 
Local com a funcionari en pràctiques de l’Ajuntament de Badalona, i que el dia 12 de 
novembre serà el seu darrer dia com a treballador de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
A la vista d’aquest escrit procedeix nomenar al següent aspirant que va superar el 
procés selectiu a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt,  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament efectuat en dia 4 de novembre de 2019, 
atès que l’aspirant ha superat el procediment a l’Ajuntament de Badalona. 
 
Segon.- Nomenar com a Agent de la Policia Local en pràctiques al senyor A.G.L. 
 
Tercer.- Comunicar el seu nomenament al senyor A. G. L. 
 
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 17,50 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 
 
 


