ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
16 DE SETEMBRE DE 2019

Lliçà d’Amunt, 16 de setembre de 2019.
A les 18,00 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 i regidores David Morales Campos, Fran Sánchez
Castilla, Maria del Mar Pedrerol Villarroya, Albert Iglesias Boza i Lourdes Estéfano
Orozco, 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 fou el dia 2 de setembre de 2019.

2 – DESPESES
S’acorda aprovar els següents document d’Autorització, Disposició i Reconeixement
d’Obligació, (Relació núm. O/2019/34):
-

Endesa Energia SA; energia renovable, afores Can Melé; d’import 4.254,06 €; amb
càrrec a la partida 15/1650/22100.
Endesa Energia SA: energia renovable, afores Can Melé; d’import 4.716,53 €; amb
càrrec a la partida 15/1650/22100.
Garcia Riba, Joan; pintar interiors escola bressol Palaudàries; d’import 5.142,50€;
amb càrrec a la partida 16/9200/21200.
Alonso Masanas, Bernat; programes Festa Major 2019; d’import 3.126,64 €; amb
càrrec a la partida 01/3380/22609.

3 – BAIXA DE REBUT PER EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA PER INFRACCIÓ EN LA
GESTIÓ D’AIGUA POTABLE (Pr. 670)
En data 23 de maig de 2017, d’acord amb el que disposa l’article 9 i següents del
Decret 278/1993, sobre el procediment sancionador aplicable als àmbits de
competència de la Generalitat, s’incoà expedient sancionador al senyor F. O. Á.,
propietari de la finca situada al núm. núm. 42 de l’-----------------del municipi, per la
presumpta comissió d’una infracció de l’art. 23.a.1) de l’Ordenança Municipal d’estalvi
d’aigua de Lliçà d’Amunt.
En data de 28 de setembre de 2017 va dictar-se decret d’Alcaldia pel qual va imposarse a l’interessat una sanció de 1.501 euros com a responsable dels fets abans
esmentats. Aquesta sanció va ser ratificada per decret de 16 de gener de 2018, el qual
desestimava el recurs potestatiu de reposició interposat contra la coneguda resolució
sancionadora.
Finalitzat el període voluntari de pagament, van iniciar-se els tràmits de cobrament en via
executiva, generant-se un rebut amb càrrec-valor 1630493-002 per l’import anteriorment
esmentat.
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En data de 17 de juliol de 2019 el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 6 de Barcelona
ha dictat sentència mitjançant la qual estima la demanda presentada per l’interessat
contra la resolució de 16 de gener de 2018 abans esmentada.
Per aquest motiu es procedent executar la sentència i, conseqüentment, sol·licitar la
baixa del rebut amb càrrec-valor abans esmentat.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la baixa del rebut amb càrrec-valor 1630493-002 per un import de
1.501 euros al senyor F. O. Á., en virtut de l’execució de la sentència de 17 de juliol de
2019 dictada pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 6 de Barcelona.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat i a l’Organisme de Gestió Tributària.

4 - APROVACIÓ DE CONVENI AMB SOREA SAU PER A LA GENERACIÓ D’AJUTS
SOCIALS ASSOCIATS AL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA (Pr. 671)
El conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Lliçà d’amunt i SOREA, S.A.U. per a la
generació d’ajuts i mesures socials associades al servei municipal de subministrament
d’aigua signat el 2018 ha caducat.
Vista la proposta de la regidora de companyies de serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar la renovació del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Lliçà d’amunt
i SOREA, S.A.U. per a la generació d’ajuts i mesures socials associades al servei municipal
de subministrament d’aigua per un període de 4 anys.

5 – 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:
-

Pr. 676; SEA; prestació del Servei de Teleassistència.
Pr. 677; JCCR; prestació del Servei de Teleassistència.
Pr. 678; CJG; prestació del Servei de Teleassistència en règim de copagament de
7,21€ mensuals.
Pr. 679; STR; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
Pr. 680; EFC; un ajut de 51€ per a transport públic.
Pr. 681; ELP; prestació del servei de treballadora familiar municipal, en règim de
copagament de 5,69 € mensuals.
Pr. 682; MLGR; un ajut de 150 € per a alimentació i higiene, repartits en tres
lliuraments mensuals.
Pr. 683; JBO; un ajut de 90 € per a alimentació i higiene, repartits en tres
lliuraments mensuals.
Pr. 684; ARI; una jut de 246 € en concepte de material i sortides, curs escolar
2019/20.
Pr. 685; RCSR; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
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-

Pr. 686; AMCR; un ajut de 60,24€ per a transport públic.
Pr. 689; VFS; prestació del Servei de Teleassistència.
Pr. 690; TPU, prestació del servei de Teleassistència, en règim de copagament de
7,21€ mensuals.
Pr. 691; MRMG; un ajut de 80€ per a alimentació, amb caràcter d’urgència.
Pr. 692; MAA; prestació del Servei de treballadora familiar, una hora setmanal.
Pr. 693; AMCR; un ajut de 180€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.

6 – MODIFICACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE
CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL PER PROMOCIÓ INTERNA. (Pr. 674)
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs oposició, d’una plaça de
caporal/a en règim funcionari mitjançant promoció interna, adscrita a la Policia Local 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, d’aquesta corporació, és
possible efectuar la convocatòria de les proves simultàniament, amb subjecció a l’aprovació de
les bases que regeixen la convocatòria.
Atès que les citades bases es van publicar el passat 21 de maig de 2019 al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i el 22 de maig de 2019 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Vistes les observacions rebudes des de la Direcció General de l’Administració de seguretat.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Modificar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir 1 plaça de caporal/a en
règim funcionari mitjançant promoció interna, adscrit a la Policia Local de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt.
Segon.- Modificar l’apartat de “Fase concurs” de les bases afegint els apartats f) Nivell de
coneixement de llengua catalana i g) Recompenses i distincions.
“f) Recompenses i distincions.
Es valorarà les recompenses i distincions pròpies del cos de policia local o de la resta de forces i cossos
de seguretat, sempre i quan siguin rellevants en relació amb les funcions que s’han de portar a terme, es
computarà 0,10 punts per cada una i com a màxim fins a 0,60 punt.
g) Nivell Català Superior al Nivell Intermedi B2.
Aquells aspirants que acreditin un nivell de català superior al nivell intermedi B2 exigit per poder participar
serà avaluat en 0,5punts en cas d’acreditar en nivell de suficiència C1 i en 1 punt en cas d’acreditar el
certificat de nivell superior B2.
Com a màxim en aquest apartat es valorarà 1 punt.”

El contingut de la resta d’apartats que integren l’apartat de “Fase concurs” queda redactat de la
mateixa manera.
Tercer.- 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 Lliçà 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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Quart.- Les persones aspirants que ja hagin presentat sol·licitud dins del termini que es va obrir
a l’efecte abans de l’aprovació d’aquesta modificació, només caldrà que aportin, si s’escau, la
documentació que acrediti i justifiqui aquests mèrits, en el tràmit que s’obri a l’efecte.
Cinquè.- Convocar per a la provisió d’una plaça de caporal/a adscrit a la Policia Local de
l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament l’anunci de la convocatòria.
Sisè.- El termini per tal de dictar resolució de la llista provisional d’admesos i exclosos s’iniciarà
l’endemà de la finalització del nou termini per a la presentació i/o esmena de sol·licituds.

7 - APROVACIÓ DE CONTRACTE MENOR PER AL SUPORT DE LA TUTORIA DEL
PFI AUXILIAR D´HOTELERIA: CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ. (Pr. 687)
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a l’abril de 2017, va
aprovar de formalitzar la demanda d’autorització d’un PFI al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al curs 2017-18, amb la línia
formativa d’hoteleria.
El 23 de juny de 2017 l’Ajuntament va rebre la Resolució de la directora de Serveis
Territorials al Maresme-Vallès Oriental, relativa a la convocatòria per impartir
Programes de Formació i Inserció el curs escolar 2017-2018.
L’estructura dels programes de formació i inserció, queden recollides en la Resolució
ENS/2250/2014
Tal i com marca aquesta Resolució, el curs ha de comptar amb 435 hores de formació
professional específica
Per tal de portar a terme aquesta formació, cal comptar amb professionals qualificats
del sector per tal de poder transmetre a l’alumnat el coneixement de l’ofici d’hoteleria
(cuina i serveis de restauració) en unes instal·lacions adequades per al correcte
desenvolupament de l’activitat formativa.
Vista la proposta del Regidor d’educació,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el contracte menor amb Eines Per Tothom per a la prestació del
servei per el suport de la tutora del PFI auxiliar d´hoteleria: cuina i serveis de
restauració. Que és la responsable en la formació dels mòduls de formació general,
del perfil d’Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració, del Programa de
Formació i Inserció de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per al curs 2019-20.
Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest acord.

8 – APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL DE NETEJADOR/A
EN EL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador del procés selectiu per la
constitució d’una borsa de treball de netejador/a (grup AP) en el personal laboral
temporal de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. (expt. 23/19).
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Primer.- Aprovar la constitució de la borsa de treball de netejador/a (grup AP) en el
personal laboral temporal de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, de conformitat a la
proposta formulada pel Tribunal qualificador.
Segon.- Publicar aquesta llista al Tauler d’edictes de l’Ajuntament.

9 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ TERCERA DE LES OBRES DE
RESTAURACIÓ DE LA RUTA SALUDABLE DEL PLA
Vista la proposta del Tècnic director de les obres, S’ACORDA APROVAR la
Certificació número 3 de l’obra de Restauració de la Ruta Saludable del Pla,
presentada per l’empres adjudicatària, Infraestructures Coser S.L., per l’import de
13.965,62 €.

10 – ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL BAR DEL
PAVELLÓ D’ESPORTS MUNICIPAL (Pr. 688)
L’Ajuntament entén com una necessitat oferir el servei de bar del Pavelló d’Esports durant
les activitats esportives que es desenvolupen a la instal·lació.
A la Junta de Govern Local del 15 d’abril de 2019 es va declarar desert el Procediment per
a l’adjudicació de l’arrendament de les instal·lacions i els bens del Bar del Pavelló d’Esports
de Lliçà d’Amunt, pel fet que no s’ha presentat cap proposició durant el període establert,
tal i com s’indica a l’expedient (expt. 28/19)
Ens reunions posteriors amb les entitats esportives sense ànim de lucre que fan servir la
instal·lació de forma habitual, rebem la voluntat de part del Club Bàsquet Lliçà d’Amunt de
mantenir la concessió de gestió del bar del Pavelló.
Vista la proposta del regidor d’esports.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar el Conveni de concessió de la gestió de les instal·lacions del Bar del
Pavelló d’Esports municipal.
SEGON: Adjudicar de forma directe al Club Bàsquet Lliçà d’Amunt la gestió de les
instal·lacions del bar del Pavelló d’Esports.

11 – AFERS SOBREVINGUTS
11.1.- PAGAMENT DE LA QUOTA DE 2019 AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT (Pr. 694)
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt forma part del Fons de Català de Cooperació (FCC), i com
a membre i soci de l’entitat, l’Ajuntament ha de pagar la quota anual que estableix en Fons
en base a una taula d’escalat segons la població de cada municipi.
El FCC ens ha informat que la quota corresponent a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per
aquest 2019 és de 2.500,00€.
Vista la proposta de la Regidoria de Centres Cívics i Cooperació
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La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la despesa de 2.500,00€ en concepte de quota de soci de l’Ajuntament al
Fons Català de Cooperació (FCC) per a l’any 2019.
Segon.- Procedir al pagament durant el mes d’octubre de 2019. RC 2019/600.

11.2.- APROVACIÓ D’ADDENDA AL CONVENI “AMUNT” (Pr. 695)
El dia 24 d'octubre de 2005 es va signar el conveni de col·laboració, entre l'Ajuntament de
Lliçà d'Amunt i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al
projecte Amunt d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat de l'INS Hipàtia.
Aquest projecte està destinat a aquell alumnat de segon cicle d'educació secundària
obligatòria del municipi que presenten dificultats d'aprenentatge, desmotivació greu, perill
d'absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d'actuacions
individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar,
social i laboral.
Durant els cursos posteriors al del 2004/05 fins a l’actualitat, aquest conveni s'ha anat
prorrogant.
La Regidoria d’Educació manifesta el seu interès en donar continuïtat a les actuacions
previstes en el marc d’aquest conveni, per tal de donar una millor resposta a les necessitats
educatives de l’alumnat del municipi, d’acord amb la memòria elaborada.
Vista la proposta del Regidor d’Educació,
La Junta de Govern Local, ACORDA:

Únic.- Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració, entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en matèria
d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’ensenyament secundari obligatori, a través
del projecte “Amunt”, per els cursos acadèmics 2019-20 fins 2022-23.

11.3.- DECLARACIÓ D’ACTUACIÓ D’EMERGÈNCIA EN LA SUBSTITUCIÓ DEL
CLAVEGUERAM DEL CARRER JOSEP MARIA DE SEGARRA, ENTRE ELS
CARRERS JOAN MARAGALL I SANT PANCRÀS

A finals de l’any 2018 es va sol·licitar al Consorci del Besòs la substitució d’un tram
de la xarxa de clavegueram del Carrer Josep Mª de Segarra, a l’alçada del nº 54,
que discorre entre els Carrers Joan Maragall i Sant Pancràç.
El Consorci del Besòs, a través de Drenatges Urbans del Besòs, SLU, va redactar
la memòria valorada “SUBSTITUCIÓ TRAM CLAVEGUERAM AL C/JOSEP Mª DE
SEGARRA” de data desembre 2018 amb un pressupost d’obres de 75.113,51 €
(IVA inclòs).
En data 12 de juny de 2019 es va adjuntar l’esmentada memòria valorada i es va
sol·licitar per part del Consorci l’emissió d’informe favorable del projecte i
document de cessió dels terrenys per a efectuar les obres.
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En data 9 de juliol de 2019 es va comunicar per part del Consorci que el projecte
corresponent a aquestes obres estava exposat al públic i que en breu acabaria el
termini, motiu pel qual reiteraven la petició d’obtenir informe favorable i document
de cessió de terrenys per tal de poder iniciar el redactat dels plecs de condicions
per a la licitació de les obres.
En data 5 de setembre de 2019 es va fer arribar email al Consorci amb la
conformitat de les obres i la consulta de l’estat de l’exposició pública del projecte
de “Substitució de clavegueram del Carrer Josep Mª de Segarra”.
En data 6 de setembre de 2019 el Consorci comunica per email que el període
d’exposició pública del projecte ha finalitzat i que la conformitat del projecte s’ha de
fer arribar mitjançant notificació oficial i amb el document de cessió de terrenys
adjunt.
En data 9 de setembre de 2019 es va comunicar per email al Consorci que les
pluges del passat 5 de setembre havien aixecat el paviment de la zona prevista a
substituir i que les obres calia iniciar-les amb caràcter d’urgència.
En data 13 de setembre el Consorci del Besòs remet un email en el que planteja
que es pot acordar la Declaració d’actuació d’emergència i que així es podria
accelerar l’inici de les obres.
Donat que el paviment de l’àmbit de les obres de substitució de clavegueram es
comprova notablement aixecat i que l’estat del tub és deficitari, no podent
assegurar que en una propera pluja es pugui produir una situació d’esfondrament
d’aquest tram de carrer.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Declarar l’actuació de “Substitució del clavegueram del Carrer Josep Mª
de Segarra” com a actuació d’emergència, per a que es puguin iniciar les obres
per part del Consorci en breu.
Segon.- Notificar al Consorci que un cop transcorregut el termini d’exposició
pública del projecte “Substitució tram clavegueram al c/ Josep Maria de Segarra”, i
no havent-se presentat en aquest Ajuntament al·legacions a l’esmentat projecte,
s’informa favorablement la memòria valorada “SUBSTITUCIÓ TRAM
CLAVEGUERAM AL C/JOSEP Mª DE SEGARRA” redactada per Drenatges
Urbans del Besòs, SLU amb data desembre de 2018.
Tercer.- Posar a disposició del Consorci Besòs Tordera els terrenys de domini públic
municipal necessaris per a l’execució de les obres.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 18,20 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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