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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA       
4 DE NOVEMBRE DE 2019 
 
 
Lliçà d’Amunt, 4 de novembre de 2019.  
 
A les 18,10 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, Maria del Mar Pedrerol Villarroya i Lourdes Estéfano Orozco. S’ha excusat el 
regidor Albert Iglesias Boza. Són assistits per la Secretària accidental de la 
Corporació, senyora Gemma Navarro i Medialdea. 
 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 
 
S’acorda aprovar l’acta de les dues darreres sessions efectuades per la Junta de 
Govern Local, que són l’extraordinària pública de 24 d’octubre de 2019, i l’ordinària de 
28 d’octubre de 2019. 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement  
d’Obligació (Relació núm. O/2019/44): 
 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de viatgers, setembre 
2019; d’import 47.430,15€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Sabico Seguridad SA; quota trimestral servei manteniment i connexió sistemes 
de seguretat d’edificis municipals; d’import 3.252,33€; amb càrrec a la partida 
15/9200/21300. 

- Petro Santa Eulàlia SL; adquisició de gasoil C; d’import 9.944,23€; amb càrrec 
a la partida 03/3230/22102. 

- Comercial Gasuir SL; AOC:70059352; d’import 8.260,79€; amb càrrec a la 
partida 18/1621/22103. 

- Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt; Serveis de jardineria, 3r trimestre 
2019; d’import 19.628,23€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 

- Associació Protectora d’Animals de Granollers; recollides i esterilitzacions de 
gats; d’import 4.010€; amb càrrec a la partida 13/1722/22699. 

- Associació Protectora d’Animals de Granollers; recollides i acollides; d’import 
4.075€; amb càrrec a la partida 13/1722/22699. 

- Obres i Paviments Llovet SL; repàs i neteja vores camins; d’import 6.288,18€; 
amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades de 
RMO setembre 2019; d’import 29.611,78€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria 
orgànica a planta, setembre 2019, impropis 6,28%; d’import 5.394,15€€; amb 
càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Redes. Sistemas y Dominios SL; material informàtic; d’import 4.396,41€; amb 
càrrec a la partida 15/9200/62600. 

- Asfaltos Barcino SL; reasfaltat de trams de diferents carrers; d’import 
46.729,74€; amb càrrec a la partida 17/1532/61909. 



 

2 
 

- Hidregeologia i Enginyeria del Terreny SL; coordinació de Seguretat i salut  per 
a l’adequació de 4 pous per a abastament d’aigua; d’import 3.811,50€; amb 
càrrec a la partida 17/1610/61910. 

- Ongrup Medi Ambient SL; Certificació tercera i final d’obres de Rehabilitació de 
quatre pous per a usos de neteja viària:; d’import 43.419,35€; amb càrrec a la 
partida 17/1610/61910. 

 
 
3.- AFERS DE SERVEIS SOCIALS. 
 
3.1.- 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. 808; MRMG; un ajut de 121,5€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 810; MG; un ajut de 60,90€ per a transport públic. 
- Pr. 811; JS; un ajut de 124,1€ per a material i sortides Institut Hipàtia, cursos 

2017/18 i 2018/19. 
- Pr. 812; MA; un ajut de 200€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 813; PAO; un ajut de 90€, repartits en tres lliuraments mensuals. 
- Pr. 814; CMR; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 818; JCM; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 819; PC; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 820; IZM; un ajut de 90€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 821; ESM; un ajut de 41€ en concepte d’ampliació de l’ajut per a material i 

sortides (22€ material i 19€ sortides). 
- Pr. 822; RMM; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene; a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 823; FND; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

mensualitats. 
- Pr. 824; JS; un ajut de 121,5€ per a la compra de bombones de butà. 
- Pr. 826; RGP, un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 827; JS; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres mensualitats. 
- Pr. 828; LMQC, un ajut de 180€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 833; RLJ; prestació del servei d’auxiliar de neteja de la llar. 
- Pr. 835; YMM; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 836; RLJ, prestació del Servei de Teleassistència. 

 
 

- Pr. 815; CD; REVOCAR l’ajut de 300€ atorgat per la Junta de Govern Local, 
(Pr. 577), per millora de la situació econòmica familiar. 

- Pr. 816; ÀFG, REVOCAR l’ajut de 60€ atorgat per la Junta de Govern Local, 
(Pr. 596), per millora de la situació econòmica familiar 
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- (Pr. 825) S’acorda denegar a MD, l’ajut de de 50€ proposat per a la compra de 
roba, perquè no es preveu aquest tipus d’ajut. Caldrà derivar-lo a través rober 
de Càritas. 

 
 
3.2.- REVISIÓ AJUT MATERIAL I SORTIDES 2019-2020. (Pr. 809) 
 
La Junta de Govern Local, a la sessió de 28 d’octubre de 2019 va atorgar els ajuts per a 
material i sortides escolars per als alumnes dels diferents centres escolars del municipi. 
 
La Regidoria d’acció social ha presentat una revisió de beca de material i sortides a la qual 
mancava donar resposta. 
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar a infants i joves un ajut de material i sortides escolars per al curs 
2019/20,variable segons la valoració tècnica, per un total de 1.073€, distribuït pels 
següents centres escolars: 

 
Escola Rosa Oriol  16 € per a material i 18 € per a sortides 
Institut Hipàtia  35 € per a material i sortides 
 

Segon.- Notificar a totes les famílies mitjançant carta personalitzada la seva situació de 
valoració aprovada o denegada per part de l’Ajuntament.   
 
 
4.- APROVACIÓ DEL PROJECTE RETRATECA, GENT I LLIBRES (PR. 817). 
 
El 10 de setembre de 2020 la Biblioteca Ca l’Oliveres celebrarà el seu 10è aniversari. Per 
tal de commemorar aquesta celebració tant especial, es vol deixar constància d’aquesta 
efemèride amb un projecte de memòria col·lectiva que tingui com a protagonistes els 
lliçanencs i lliçanenques que freqüenten aquest equipament i els seus llibres preferits. 
 
Per fer visible aquest projecte, la finalitat és que culmini amb una exposició de fotografies 
dels usuaris i els seus llibres i amb la publicació d’un llibre que reculli aquestes fotografies i 
que acabi formant part del fons local. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el projecte “Retrateca. Gent i llibres” amb l’objectiu de posar-lo en marxa de 
cara a l’exercici 2020 i tenir-lo a punt per la celebració del 10è aniversari de la Biblioteca 
municipal Ca l’Oliveres. 
 
 
5.- ADQUISICIÓ DE CORTINES PER A L’ESCOLA BRESSOL DE PALAUDÀRIES. 
 
La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 7 d’octubre de 2019, va 
acordar adquirir unes cortines per a les finestres d’alumini de l´Escola Bressol 
Municipal de Palaudàries. 
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En posterioritat a aquesta data, s’ha obtingut una oferta més favorable per a la 
dotació d’aquest material. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de 7 d’octubre de 
2019, referent a l’adquisició de cortines noves per a l’escola bressol de 
Palaudàries. 
 
Segon.- Aprovar la comanda per al subministrament de cortines per a les finestres 
d’alumini  de l’Escola Bressol de Palaudàries, a l’empresa Lober 25/29, per l’import 
de 3.608,58€, Iva. inclòs. 
 
Tercer.- Imputar aquesta despesa a la partida pressupostària de Manteniment 
escolar (03 3230 21200). 
 
 
6.- PROPOSTES DE GESTIÓ D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS DELEGATS A 
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA (PR. 829 I 830). 
 
6.1.- BAIXA REBUTS DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES QUOTES 
URBANÍSTIQUES DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ II CA L’OLIVERES (Pr. 829) 
 
El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la 
titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se a l’article 7.1 de l’esmentat text legal 
que dites facultats es podran delegar en altres entitats locals en el territori de les quals 
estigui integrat el municipi. 
 
A l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast de la col·laboració que la 
Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments de la província, en matèria de gestió 
dels seus ingressos, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària, aquest 
Ajuntament, amb anterioritat, ha acordat delegar en la Diputació de Barcelona un 
conjunt ample de funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels seus 
ingressos. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va girar en quatre terminis la liquidació definitiva de les 
Quotes Urbanístiques de la unitat d’actuació II Ca l’Oliveres, al Sr. C. P. R. amb DNI: --
--------, per les finques de la seva propietat situades al carrer----------------------------------- 
 
Atès que la resolució de 27 de novembre de 2018, la secció tercera de la Sala 
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia ha resolt definitivament la 
qüestió relativa a l’execució de la sentencia ferma 263/2015,de 13 d’abril, desestimant 
el recurs interposat per l’Ajuntament i establint que s’han d’excloure del compte de 
liquidació definitiu les partides següents: 
 

1.   132.947,39 € en concepte d’IVA 
2.   281.628,35 € en concepte d’obres d’urbanització fora de l’àmbit d’actuació 
3.   152.844,00 € en concepte d’increments d’amidaments, substitució de                                       

                 partides d’obres innecessàries i partides injustificades 
 
Atès que s’ha aprovat el compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació 
de la Unitat d’actuació II ca l’Oliveres que exclou de les quotes urbanístiques 
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definitives que corresponen senyors C. i C.P. els conceptes que s’indiquen en la 
sentència de data 24 de juliol de 2017 corresponent al recurs d’apel·lació 372/2017.  
  
Per aquest motiu es proposa donar de baixa els següents rebuts de la liquidació 
definitiva de les Quotes Urbanístiques de la Unitat d’actuació II Ca l’Oliveres, a nom 
del Sr. C. P. R. amb DNI: ---------, de les finques de la seva propietat situades al carrer 
---------------- amb càrrec valor 647985/05, 670235/05, 1375792/01 i 1375792/05 i la del 
carrer Alacant, 13-17 amb càrrec valor 647985/07, 670235/07, 1375792/03 i 
1375792/07.  
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’Hisenda, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa dels rebuts de la liquidació definitiva de les Quotes 
Urbanístiques de la Unitat d’actuació II Ca l’Oliveres, a nom del Sr. C. P. R. amb DNI: -
-------, de les finques de la seva propietat situades al carrer Castelló de la Plana 13-15 
amb càrrec valor 647985/05, 670235/05, 1375792/01 i 1375792/05 i la del carrer 
Alacant, 13-17 amb càrrec valor 647985/07, 670235/07, 1375792/03 i 1375792/07.  
  
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, a l’Organisme de Gestió Tributària i a 
la intervenció Municipal. 
 
 
6.2.- BAIXA REBUTS DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES QUOTES 
URBANÍSTIQUES DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ II CA L’OLIVERES (II). (Pr. 830) 
 
El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la 
titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se a l’article 7.1 de l’esmentat text legal 
que dites facultats es podran delegar en altres entitats locals en el territori de les quals 
estigui integrat el municipi. 
 
A l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast de la col·laboració que la 
Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments de la província, en matèria de gestió 
dels seus ingressos, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària, aquest 
Ajuntament, amb anterioritat, ha acordat delegar en la Diputació de Barcelona un 
conjunt ample de funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels seus 
ingressos. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va girar en quatre terminis la liquidació definitiva de les 
Quotes Urbanístiques de la unitat d’actuació II Ca l’Oliveres, al Sr. C. P.R.amb DNI: ----
-----, per les finques de la seva propietat situades al carrer Castelló de la Plana 13-15 i 
carrer Alacant, 13-17. 
 
Atès que la resolució de 27 de novembre de 2018, la secció tercera de la Sala 
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia ha resolt definitivament la 
qüestió relativa a l’execució de la sentencia ferma 263/2015,de 13 d’abril, desestimant 
el recurs interposat per l’Ajuntament i establint que s’han d’excloure del compte de 
liquidació definitiu les partides següents: 
 

1.   132.947,39 € en concepte d’IVA 
2.   281.628,35 € en concepte d’obres d’urbanització fora de l’àmbit d’actuació 
3.   152.844,00 € en concepte d’increments d’amidaments, substitució de                                       
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                 partides d’obres innecessàries i partides injustificades 
 
Atès que s’ha aprovat el compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació 
de la Unitat d’actuació II ca l’Oliveres que exclou de les quotes urbanístiques 
definitives que corresponen senyors C. i C. P. els conceptes que s’indiquen en la 
sentència de data 24 de juliol de 2017 corresponent al recurs d’apel·lació 372/2017.  
  
Per aquest motiu es proposa donar de baixa els següents rebuts de la liquidació 
definitiva de les Quotes Urbanístiques de la Unitat d’actuació II Ca l’Oliveres, a nom 
del Sr. C. P. R. amb DNI: -------- de les finques de la seva propietat situades al carrer --
----------- amb càrrec valor 647985/06, 670235/06, 1375792/02 i 1375792/06 i la del 
carrer Alacant, 13-17 amb càrrec valor 647985/08, 670235/08, 1375792/04 i 
1375792/08.  
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’Hisenda, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa dels rebuts de la liquidació definitiva de les Quotes 
Urbanístiques de la Unitat d’actuació II Ca l’Oliveres, a nom del Sr. C.P.R. amb DNI: ---
------, de les finques de la seva propietat situades al carrer --------------------- amb càrrec 
valor 647985/06, 670235/06, 1375792/02 i 1375792/06 i la del carrer Alacant, 13-17 
amb càrrec valor 647985/08, 670235/08, 1375792/04 i 1375792/08.  
  
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, a l’Organisme de Gestió Tributària i a 
la intervenció Municipal. 
 
 
7.- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L’EXERCICI 2020. (PR. 831). 
 
Com cada any l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha 
presentat la proposta de calendari fiscal en funció de les dates que va aprovar 
l’Ajuntament l’any passat per l’exercici 2019 
 

Con. Descripció. Inici vol. Fi vol 

1 IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS 4/5/2020 6/7/2020 

1 IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS            4/5/2020 

1 IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS            1/7/2020 

1 IMP BÉNS IMMOBLES - 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS            1/9/2020 

1 IMP BÉNS IMMOBLES - 4A FRACCIÓ-DOMICILIATS            1/12/2020 

2 IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 4/9/2020 5/11/2020 

2 IMP. BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS 4/9/2020 5/11/2020 

3 IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA 2/3/2020 4/5/2020 

10 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 18/9/2020 18/11/2020 

11 TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.1-DOMICILIATS 4/5/2020 6/7/2020 

11 TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS-NO DOMICILIATS            1/7/2020 

11 TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.2-DOMICILIATS            1/9/2020 

11 TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.3-DOMICILIATS            1/12/2020 

12 TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.1-DOMICILIATS 4/5/2020 6/7/2020 

12 TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS-NO DOMICILIATS            1/7/2020 
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12 TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.2-DOMICILIATS            1/9/2020 

12 TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.3-DOMICILIATS            1/12/2020 

16 TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL 4/9/2020 5/11/2020 

41 TAXA ENTRADA VEHICLES-GUALS 4/5/2020 6/7/2020 

 
Vista al proposta de l’Alcalde i Regidor d’Hisenda, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar calendari fiscal per l’exercici 2020 proposat per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
 
8.- REINTEGRAMENT AL SOC CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE JOVES EN PRÀCTIQUES 2017 
 
Vist que en data 21.10.2019 (registre d’entrada d’Eacat 2019-11896), el Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC), ha notificat a l’ajuntament la resolució final de revocació parcial de la 
subvenció atorgada per a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (expedient núm. SOC007/17/00683), que 
acorda la revocació parcial de l’ajut, i declara l’obligació de l’ajuntament de reintegrar a la 
Generalitat de Catalunya la quantitat de 2.200 euros, percebuda indegudament, més 41,59 
euros d’interessos de demora. 
 
Havent notificat el SOC a l’ajuntament, en data 27.09.2019 (registre d’entrada d’Eacat 
2019-11046), l’acord d’inici de revocació parcial, dins l’expedient núm. SOC007/17/00683. 
Un cop es va aprovar, en la Junta de Govern Local del 30.07.2018, la devolució al SOC de 
2.200 euros, en concepte de romanent cobrat i no gastat de l’ajut per a la contractació 
de joves en pràctiques (expedient SOC007/17/00683), pel motius indicats en l’acord. 
 
Havent fet el SOC, en data 08.02.2018, un pagament avançat de l’ajut a l’ajuntament de 
35.200 euros, corresponent al 80% de l’ajut de 44.000 euros concedit per a quatre 
contractes, dels quals es van poder formalitzar tres, justificant la quantitat de 33.000 euros, 
correspon fer una devolució d’ingressos de 2.200 euros més els interessos de demora per 
import de 41,59 euros, d’acord amb la resolució final de revocació parcial, contra l’aplicació 
45080-Gencat altres subvencions, del Pressupost municipal d’ingressos de l’any 2019. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el reintegrament al Servei d’Ocupació de Catalunya de la quantitat de 
2.200 euros percebuda indegudament, més els interessos de demora en la quantia de 
41,59 euros, corresponent a la subvenció per a la contractació en pràctiques de persones 
beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, expedient número 
SOC007/17/00683. 
 
Segon.- Efectuar el pagament de 2.241,59 euros, mitjançant transferència bancària en 
el compte corrent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, núm. 2100 1183 3502 
0013 5636, d’acord amb les instruccions indicades en la resolució de revocació. 
 
Tercer.- Notificar al SOC a realització de la transferència, d’acord amb l’indicat en la 
resolució de revocació. 
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9.- APROVACIÓ DE CONVENI AMB L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PEL 
PROGRAMA DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LLERES PÚBLIQUES. (PR. 
832) 
 
Vist el Programa de Manteniment i Conservació de lleres públiques de l’Agència Catalana 
de l’Aigua. 
 
Atès que la hidrografia del municipi de Lliçà d’Amunt presenta riscos d’inundacions, en 
particular al tram urbà del riu Tenes, i la necessitat d’actuar sobre les lleres per tal d’evitar 
aquests riscos. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el contingut del Conveni entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Agència 
Catalana de l’Aigua sobre actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en 
trams urbans, en el marc del Programa de Manteniment i Conservació de lleres públiques 
2018-2019. 
 
 
10.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
10.1.- NOMENAMENTS DE PERSONAL 
 
10.1.1.- NOMENAMENT D’UN OFICIAL DE SEGONA FUSTER 
 
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador del concurs-oposició per promoció 
interna per la provisió d’una plaça d’oficial segona especialitat fuster en règim laboral 
fix (grup C2) 
  
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Nomenar al senyor J. A. R. com a oficial segona de la brigada municipal 
d’obres especialitat fuster (grup C2) en el personal laboral fix de l'Ajuntament de Lliçà 
d'Amunt. 
 
Segon: Notificar a l’interessat el seu nomenament. 
 
Tercer: Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
 
 
10.1.2.- NOMENAMENT DE DOS SERGENTS DE LA POLICIA LOCAL EN 
PRÀCTIQUES 
 
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador de les proves per a la provisió de 
dues places de sergent de la Policia Local de Lliçà d'Amunt. 
  
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer: Nomenar com a sergents de la Policia Local en pràctiques als senyors P. V. A. 
i C.B. C. 
 
Segon: Comunicar el seu nomenament als interessats. 
 
Tercer: Publicar aquesta acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
10.1.3.- NOMENAMENT DE DOS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL EN 
PRÀCTIQUES 
 
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador de les proves per a la provisió de 
dues places d’Agent de la Policia Local de Lliçà d'Amunt. 
  
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Nomenar com a Agents de la Policia Local en pràctiques als senyors C. B. S. i 
B.I. R. 
 
Segon: Comunicar el seu nomenament als interessats. 
 
Tercer: Publicar aquesta 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 18,40 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 
 
 
 
 


