ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
29 D’ABRIL DE 2019

Lliçà d’Amunt, 29 d’abril de 2019.
A les 17,10 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 Maria del Mar Pedrerol Villarroya, Jordi
Juárez Heredia, Yolande Rose Georgette Rabault, Manel Busquets Mateu i Antonio
Polo Lama. 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
No se n’han presentat.

2.- AFERS DE 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. 342; MRMG; un ajut de 35,05€ en concepte de devolució de despeses
d’embargament.
Pr. 344; CHV; un ajut de 221,25€ en concepte del 50% despeses de farmàcia
per comprar llet infantil especial de prematurs per a cobrir les necessitats de
tres mesos.
Pr. 345; SRP; un ajut de 372,00€ en concepte de menjador escolar per a dos
alumnes per a un període de tres mesos.
Pr. 346; TSS; un ajut de 800€ per a lloguer habitatge de dues mensualitats.
Pr. 347; IDI; un ajut de 82,5€ per a transport públic.
Pr. 348; SP; prestació del Servei d’Assistència Domiciliària una hora setmanal.
Pr. 349; SFC; un ajut de 105€ per a transport públic.
Pr. 350; AFD; prestació del Servei d’Assistència Domiciliària una hora
setmanal.
Pr. 351; CPC; prestació del Servei d’Assistència Domiciliària una hora
setmanal.
Pr. 352; EMP; un ajut de 122,63€ en concepte de medicació.
Pr. 353; ESM; un ajut de 52,5€, en concepte de transport públic.
Pr. 354; FMR; un ajut de 27,40€ per a transport públic.
Pr. 355; BGV; un ajut de 618,90€ per a cobrir part de les quotes i del menjador
de l’escola bressol durant el període d e tres mesos.
Pr. 356; FM; una jut de 150€ per alimentació, repartits en tres lliuraments
mensuals.
Pr. 359; OJGC; un a jut de 300€ per a alimentació i higienes, repartits en tres
lliuraments mensuals, i un ajut de 69,5€ per la compra de bombones de butà.
Pr. 360; ÀFG; un ajut de 90€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments
mensuals.
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-

Pr. 358; SOF; Denegació de la renovació d’ajut per alimentació per superar
els ingressos

2.2.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A PEL CURS 2019-2020 EN
MATÈRIA DE MATERIAL ESCOLAR I SORTIDES ESCOLARS PELS INFANTS
ESCOLARITZATS AL NOSTRE MUNICIPI (Pr. 364)
L’Àrea de Serveis Socials ha presentat, per a la seva aprovació, les Bases reguladores dels
ajuts econòmics pel curs 2019-2020 en matèria de material escolar i sortides escolars pels
infants escolaritzats al nostre municipi.
Es proposa obrir el període de recepció de sol·licituds de l’1 al 31 de maig de 2019.
Es valorarà tècnicament cada sol·licitud segons els barems econòmics i socials establerts
en les bases.
Vista la proposta del Regidor d’educació i acció social,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Aprovar les bases reguladores pel curs 2019-2020 en matèria de material escolar i sortides
escolars pels infants escolaritzats al nostre municipi.

3.- RETORN DE L’IMPORT DEL SERVEI DE BUS IMSERSO A USUARIS QUE NO
HAN POGUT VIATJAR PER CAUSES JUSTIFICADES (PR. 357)
L’Ajuntament, des del Casal de la Gent Gran, tramita els viatges del IMSERSO, i
gestiona i coordina els desplaçaments amb autocar, tant a l’anada com a la tornada,
de les persones que participen en el viatge i que prèviament han pagat.
Algunes persones, dies abans del viatge han comunicat el fet de no poder-hi assistir
per causes justificades i amb l’antelació adequada. En aquests casos se’ls hi retorna
els diners que en el seu dia van avançar per contractar el servei.
El càrrec per retorn dels autocars d’IMSERSO s’han d’imputar a la R/C: 2019/361 de
la partida 06 3330 22609
El total de despeses a retornar és de 600 euros
Vista al proposta de la Regidora de salut pública i gent gran
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Abonar el imports que s’indiquen, en concepte de devolució de contractació dels
servei del bus IMSERSO al qual no han pogut assistir, a les següents persones::
JLBB, Import a ingressar: 50 euros
IPL. Import a ingressar: 25 euros
LCP, Import a ingressar: 50 euros
DCB, Import a ingressar: 25 euros
BGO, Import a ingressar: 50 euros
JLJP, Import a ingressar: 50 euros
MTH, Import a ingressar: 25 euros
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JMGI, Import a ingressar: 50 euros
JRR, Import a ingressar: 50 euros
RCG, Import a ingressar: 50 euros
JVR, Import a ingressar: 50 euros
JDR, Import a ingressar: 50 euros
JLF, Import a ingressar: 50 euros
MPF, Import a ingressar: 25 euros

4.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL PFI
D’AUXILIAR D’HOTELERIA A LLIÇÀ D’AMUNT (PR. 361)
1 - la Diputació de Barcelona ha publicat al BOP de 18 d’abril de 2019, la convocatòria
d’ajuts del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020,
en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i el seu règim regulador.
2. L'objecte del Programa complementari de transicions educatives per al curs 20192020 és prestar cooperació i assistència als governs locals en mesures formatives,
amb la finalitat de contribuir a ampliar les garanties de permanència i retorn al sistema
educatiu i millorar els nivells competencials i les qualificacions i, d'aquesta manera,
facilitar les possibilitats d’èxit personal i professional de la població a la demarcació de
Barcelona, sota els principis d'igualtat d'oportunitats, educació inclusiva, equitat
territorial i suficiència financera.
3. L’objecte del present Programa es realitza mitjançant l'atorgament d'ajuts econòmics
pel procediment de concurrència i s'emmarca en l’àmbit de prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió social, previst a la clàusula 10 del Protocol general del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
4. El concepte de transicions educatives fa referència a polítiques basades en
dispositius i serveis públics locals de formació en tres línies d’actuació, un de les quals
es basa en el programa que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt té previst realitzar per al
curs 2019-20: Línia 2: Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans
d'Iniciació Professional (PIP).
Vista la proposta del Regidor ‘educació i acció social,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per al PFI
d’auxiliar d’hoteleria a Lliçà d’Amunt, en el marc del Programa complementari de
transicions educatives per al curs 2019-2020, del Pla Xarxa de Governs Locals 20162019.
Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest
acord.

5.- APROVACIÓ DE BESTRETES PER A LES ACTIVITATS DE CASAL D’ESTIU I
CASAL JOVE 2019. (PR. 337)
Vista la proposta de la Regidoria de Joventut, S’ACORDA aprovar les següents
bestretes:
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-

Per a l’organització i desenvolupament del Casal d’Estiu 2019: 5 bestretes de
300€ cadascuna.

-

Per a l’organització i desenvolupament del Casal Jove 2019: 5 bestretes de
300€ cadascuna.

6.- ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE RECUPERACIÓ DE QUATRE POUS PER A
USOS DE REG I DE NETEJA VIÀRIA. (EXPED. 27/19).
Vista l’Acta de Valoració del Procediment per a l’adjudicació de les obres de
Rehabilitació de quatre pous per a usos de neteja viària (Expt. 27/19), i estimant-se
correcta.
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa d’Intervenció.
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que legalment té reconegudes, i de
conformitat amb allò establert en l’article 159.6 de la LCSP 2017,
ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte de Rehabilitació de quatre pous per a usos de neteja
viària, a l’empresa ONGRUP MEDI AMBIENT SL., per l’import de 67.707,59 €, Iva
exclòs.
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, fent-li saber que la formalització del
contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació, que haurà de
tenir lloc dins el termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent de la recepció
d’aquesta notificació.

7.- ADJUDICACIÓ DE LA REHABILITACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR
TÈRMICA PER A PRODUIR AIGUA CALENTA SANITÀRIA AL PAVELLÓ
D’ESPORTS. (EXPED. 148/18)
Vista l’Acta de Valoració del Procediment per a l’adjudicació de les obres de
Rehabilitació de la instal·lació solar tèrmica per produir aigua calenta sanitària al
Pavelló municipal (Expt. 148/18), i estimant-se correcta.
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa d’Intervenció.
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que legalment té reconegudes, i de
conformitat amb allò establert en l’article 159.6 de la LCSP 2017,
ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte de les obres de Rehabilitació de la instal·lació solar
tèrmica per produir aigua calenta sanitària al Pavelló municipal, a l’empresa
COMERCIAL VALLESANA DE SUBMINISTRAMENT SA, per l’import de 24.274,00 €,
Iva exclòs.
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, fent-li saber que la formalització del
contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació, que haurà de
tenir lloc dins el termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent de la recepció
d’aquesta notificació.
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8.- ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UNA SOLUCIÓ DIGITAL
D’INSCRIPCIONS A ACTIVITATS I VENDA D’ENTRADES AL NÚVOL (OLINE).
(PR. 337)
Vist l’informe, emès en data 23/04/2019, pel tècnic de noves tecnologies, de
necessitat i conformitat de contractar el subministrament d’una solució digital
d’inscripcions a activitats i venda d’entrades al núvol (online),
S’han sol·licitat tres pressupostos a les empreses que seguidament s’indiquen, essent
l’oferta més avantatjosa per la seva relació qualitat/preu la que es proposa.
R.E. nº
1
2
3

Empresa
Gestió de Públics Integral, S.L.
MIRAM CLOUD S.L.
PERCEPTION TECHNOLOGIES
S.L

Import
Import
(iva exclòs)
(iva inclòs)
7.900,00 €
9.559,00 €
7.830,00 €
9.474,30 €
Preu entrada +
Preu entrada +
5% comissió
5% comissió

Atès que es considera que el contractista adjudicatari reuneix els requisits de capacitat
i solvència necessaris per a realitzar la prestació i que no està incurs en cap prohibició
de contractar d’acord amb l’article 71 de la Llei 9/2017 de Contractes del sector públic.
D’acord a l’article 63.3. a) l’Ajuntament utilitza un procediment diferent a l’obert o al
restringit, ja que el present contracte es troba dins dels llindars de l’article 118.1.
De conformitat amb el què disposen els articles 63.3. a) i 118 de la Llei 9/2017 de
contractes del Sector Públic, quan als contractes menors.
Vista la proposta del Regidor de Noves Tecnologies,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Gestió de Públics Integral, S.L. el contracte menor de
subministrament d’una solució digital d’inscripcions a activitats i venda d’entrades al
núvol (online), per un import de 9.559,00 Euros (IVA inclòs), per un termini de data inici
d’execució 29/04/2019 i data fi prevista 29/10/2019.
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.
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari.

9.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CLUB DE
BÀSQUET LLIÇÀ D’AMUNT, ANY 2019. (PR. 363)
Vist l’informe de la regidoria d’Esports de 12.02.2019, segons el qual, amb motiu de la
necessitat que troba l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a través de la Regidoria d’Esports,
de subvencionar de manera directa les entitats amb esport de formació, es proposa un
model de conveni de col·laboració per tal de dotar d’un ajut econòmic a diverses
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entitats esportives, entre elles el Club Bàsquet Lliçà d’Amunt (CIF G61743910), per dur
a terme iniciatives i projectes esportius, en considerar una necessitat prioritària la
promoció de l’esport en edat escolar, la formació esportiva dels infantis i joves del
poble, fomentant la competició esportiva federada.
Vist l’import de la subvenció, de 24.500 euros, del qual es pagarà el 75% un cop
aprovat el conveni, i el 25% restant un cop justificat l’ajut.
Atès que la regidoria d’Esports ha emès informe favorable respecte la justificació i les
esmenes presentades per l’entitat, en data 27.02.2019 i 11.04.2019 respectivament,
de la subvenció concedida mitjançant el conveni de col·laboració extraordinària
aprovat en Junta de Govern Local del 26.09.2016, i signat el 27.09.2016.
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 la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració per a l’any 2019, amb l’entitat Club
Bàsquet Lliçà d’Amunt (CIF G61743910), amb la concessió d’una subvenció
econòmica de 24.500 euros.
SEGON: Aprovar el pagament avançat del 75% de la subvenció un cop signat el
conveni, a càrrec de l’aplicació 07 3410 48001 del Pressupost municipal de despeses.
TERCER: Aprovar la justificació presentada pel Club Bàsquet Lliçà d’Amunt, de la
subvenció concedida mitjançant conveni de col·laboració extraordinària aprovat en
Junta de Govern Local del 26.09.2016, i signat el 27.09.2016.

10.- AFERS SOBREVINGUTS
10.1.- CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UNIFORMITAT D’ESTIU PER A LA
POLICIA LOCAL (Pr. 277)
La finalitat del contracte correspon al subministrament de peces d’uniformitat
regulades al pacte de condicions vigent del col·lectiu de la policia local.
Es requereix la substitució de determinades peces de la uniformitat a causa del
desgast progressiu de les mateixes.
L’import màxim de la despesa per al subministrament
Aquest preu ha d’incloure el transport del material.

és de 26.000€ IVA inclòs.

La despesa derivada d’aquesta contractació, que és de 26.000€, IVA inclòs, es farà
efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12132022104 del vigent pressupost de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació i Protecció Civil,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació del subministrament de peces
d’uniformitat per a la Policia Local de Lliçà d’Amunt, així com el Plec de clàusules
administratives particulars que han de regir el contracte pel procediment de tramitació
obert simplificat abreujat. (exped. 55/19)
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el present contracte.
Tercer.- Anunciar la licitació pública en el perfil del contractant.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 17,20 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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