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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA      
19 DE NOVEMBRE DE 2018 
 
 
Lliçà d’Amunt, 19 de novembre de 2018.  
 
A les 18,05 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, Manel 
Busquets Mateu, Yolande Rose Georgette Rabault i Antonio Polo Lama. S’ha excusat 
el senyor Jordi Juárez Heredia Són assistits per la Secretària accidental de la 
Corporació, senyora Gemma Navarro i Medialdea i per l’Interventor municipal, senyor 
Antoni Hierro Medina. 
 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la sessió efectuada per la Junta de Govern Local el dia 8 
de novembre de 2018. 
 
 
2 - DESPESES 
 
2.1.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació 
 
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Mava Motor SL; Subaru Forester 2.0 TD; d’import 27.961,65€; amb càrrec a la 
partida12/1320/62400. 

- Obres i Paviments Llovet SL; treballs d’impermeabilització de coberta de la nau 
del servei de recollida d’escombraries; d’import 4.979,15€; amb càrrec a la 
partida 17/9200/62202. 

- Antonio Garcia Liebanes – Piscinas Trimar SL; reformes a la piscina municipal; 
d’import 4.058,34€; amb càrrec a la partida 07/3420/63200. 

- Redes, Sistema si Dominois SL; AOC material informàtic; d’import 3920,40€; 
amb càrrec a la partida 15/9200/62800. 

- Músics de Girona SCCL; actuació de La Chatta Orquestra el 8 de setembre 
2018; d’import 7.986€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Associació Arae per a la Promoció de l’Aprenentatge; projecte Creix, octubre 
2018; d’import 3.351,94€; amb càrrec a la partida 03/3230/22699. 

 
 
2.2.- Reconeixement d’Obligació 
 
S’acorda aprovar els següents documents de Reconeixement d’Obligació: 
 

- Ateneu l’Aliança; Conveni Aliança 2018 activitats segon pagament; d’import 
8.703,06€; amb càrrec a la partida 01/3380/48001. 

- Obres i Paviments Llobet SL; treballs d’obra civil de renovació de canonades 
dins el Pla d’Inversions la xarxa d’aigua; d’import 27.922,84€; amb càrrec a la 
partida 17/1610/61910. 

- CPM Construcciones Pintura i Mantenimiento SAU; certificació 6a obres 
pendents del Casal de la gent Gran de Palaudàries; d’import 80.850,48€; amb 
càrrec a la partida 17/3370/63200. 
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3 – SOL·LICITUD DE PAGAMENT AVANÇAT 50% DE LA CONSTRUCCIÓ DEL TIÓ 
MÉS GRAN I DIVERTIT DEL MÓN 
 
En el marc de la Fira de Nadal, que tindrà lloc els dies 15 i 16 de desembre, una de les 
activitats més consolidada i reconeguda és la del Tió més gran i divertit del món. 
 
L’estructura del tió, que és propietat de l’Ajuntament, es prepara a l’emplaçament 
escollit i l’interior es decora cada any de forma diferent, emulant el món de fantasia i 
màgia per als més petits. 
 
Enguany s’ha encarregat la decoració del tió a la senyora Glòria Giménez, la qual, per 
a poder treballar en la construcció de la decoració interior, necessita comprar tota una 
sèrie de material com ara llums, moquetes, porexpan etc., per la qual cosa es proposa 
el pagament per avançat de l’import del 50% de la factura total.  
 
Vist l’informe de la Tècnica de cultura i cooperació. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pagament avançat a la senyora Glòria Giménez Carrilo de l’import 
de 1.794,05€, corresponent al 50% de la quantitat total dels treballs de construcció de 
l’interior del Tió més gran i divertit del món 
 
 
4 – RATIFICACIÓ DEL DECRET DE CONTRACTACIÓ D’UNA DINAMITZADORA 
DE CENTRES CÍVICS 
 
S’acorda ratificar el Decret d’Alcaldia número 1358, que resol contractar a la senyora 
E. J. T.com a dinamitzadora, amb règim laboral temporal, categoria C2, a efectes del 
19 d’octubre de 2018, i com a conseqüència del resultat del procés selectiu efectuat el 
29 d’octubre de 2018, dins la convocatòria d’un/a dinamitzador/a de Centre Cívic, 
personal laboral temporal adscrit/a al Departament de participació ciutadana de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, publicada al DOGC núm. 7672, de 26 de juliol de 2018. 
 
 
5 – RATIFICACIÓ DELS DECRETS D’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES PER A 
L’EXECUCIÓ DEL LOT 6 DEL PLA D’INVERSIONS EN LA XARXA D’AIGUA 2018 
 
5.1.- S’acorda ratificar el Decret d’Alcaldia número 1386, que és del següent contingut: 
 

“Vista l’Acta de Valoració del Procediment per a l’adjudicació de les obres del Lot 6 
A del Pla d’Inversions en la xarxa d’aigua 2018 (Exp. 117/18), i estimant-se 
correcta. 
 
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la 
Intervenció. 
 
Vist que és necessari adjudicar les obres, 
 
He resolt: 
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Primer.- Adjudicar el contracte per l’execució de les obres del Lot 6 A del Pla 
d’Inversions en la xarxa d’aigua 2018 (Exp. 117/18), a l’empresa OBRES I 
PAVIMENTS LLOVET SL, per l’import de 18.974,10 €, 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. 
 
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local.” 

 
 
5.2.- S’acorda ratificar el Decret d’Alcaldia número 1387, que és del següent contingut: 
 

“Vista l’Acta de Valoració del Procediment per a l’adjudicació de les obres del Lot 6 
B del Pla d’Inversions en la xarxa d’aigua 2018 (Exp. 117/18), i estimant-se 
correcta. 
 
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la 
Intervenció. 
 
Vist que és necessari adjudicar les obres, 
 
He resolt: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte per l’execució de les obres del Lot 6 B del Pla 
d’Inversions en la xarxa d’aigua 2018 (Exp. 117/18), a l’empresa SOREA SAU, per 
l’import de 7.171,07 €, 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. 
 
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local.” 

 
 
6 - BAIXA D’UN REBUT DE MENSUALITAT D’ESCOLA BRESSOL 
 
La directora de l’escola bressol municipal Nova Espurna ha emès un informe 
proposant la baixa d’un rebut. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
1r.- Aprovar la baixa del rebut generat en concepte de mensualitat d’escola bressol, 
que s’assenyala a continuació: 
 

- Núm. rebut: 1511819/20, a nom de C. S. M. corresponent a la mensualitat 
d’octubre 2018 de l’escola bressol Nova Espurna, per haver-se donat de baixa i 
no haver assistit al centre el mes d’octubre de 2018. 
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7 – DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEFINITIVA DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ 
DEL NUCLI ANTIC 
 
L’empresa Obres Ortuño SL, ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva 
dipositada per respondre del contracte per la realització de les obres de Pavimentació 
del Nucli Antic de Lliçà d’Amunt. 
 
L’enginyer tècnic d’O.P. ha emès informe favorable, pel fet d’haver-se exhaurit el 
període de garantia establert i no haver-se observat deficiències importants en l’estat 
actual dels carrers pavimentats.. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la devolució a l’empresa Obres Ortuño SL, de la fiança definitiva, 
d’import 6.755€, dipositada per a respondre de les obligacions del contracte per a la 
realització de les obres de Pavimentació del Nucli Antic de Lliçà d’Amunt 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Obras Ortuño SL. 
 
 
8 – ACCEPTACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL PREACORD DE MESES DE 
CONCERTACIÓ PLA XGL 2016-2019 “PROJECTE DE REASFALTAT EN 
DIFERENTS CARRERS DE LLIÇÀ D’AMUNT” 
 
Vist que la Diputació de Barcelona ha aprovat, mitjançant resolució notificada via Eacat 
el 17.10.2018 (registre d’entrada núm. 9766), la modificació del preacord de Meses de 
concertació del Pla XGL 2016-2019, destinant l’ajut adreçat inicialment a l’actuació 
“Inversió accessos i adequació edifici Can Malé per a la nova ubicació de diversos 
serveis municipals”, de 250.000,00€, per a l’any 2018, al nou preacord “Projecte de 
reasfaltat en diferents carrers de Lliçà d’Amunt”, dins l’àmbit de cooperació 
“Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la diversificació econòmica”, pel 
mateix import de 250.000,00€ i anualitat 2018. 
 
Atès que la Diputació entén acceptada la modificació del preacord si en un mes des de 
la notificació de la resolució no es manifesta expressament la renúncia.  
 
D’acord amb les Instruccions de funcionament de les Meses de concertació del Pla 
XGL 2016-2019, que estableixen la presentació per l’ens beneficiari de la sol·licitud de 
formalització del preacord, per continuar la seva tramitació. 
 
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.- Acceptar la modificació de preacords aprovada per la Diputació de Barcelona, 
i el nou preacord “Projecte de reasfaltat en diferents carrers de Lliçà d’Amunt”, dins 
l’àmbit de cooperació “Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la 
diversificació econòmica”, per import de 250.000,00€, per a l’anualitat 2018. 
 
Segon.- Aprovar la presentació de la formalització del nou preacord davant la 
Diputació de Barcelona.  
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9 – ADJUDICACIÓ PER CONTRACTE MENOR DEL PROJECTE SOCIOEDUCATIU 
CONSELL D’INFANTS DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 13 de febrer de 2017, va 
aprovar l’acord de voluntariat per al disseny, acompanyament i elaboració del projecte 
Consell d’Infants com a òrgan de participació infantil on els nens i nenes prenen part 
del municipi opinant, decidint, proposant i treballant aspectes que els afecta per al curs 
2017-18.  
 
La Regidoria d’Educació ha valorat positivament el projecte socioeducatiu i té l’interès 
de promoure i crear el Consell d’Infants com un òrgan estable, a partir del curs 2018-
19, amb la finalitat de treballar amb els nens i nenes del municipi  els valors i principis 
de la democràcia, sensibilitzar i  conscienciar sobre les necessitats de l’entorn 
immediat, donar l’oportunitat d’implicar-se en temes i projectes vinculats en la 
transformació real del municipi. En definitiva ,un òrgan on els  infants tenen 
l’oportunitat d’exercir la ciutadania, aportant la seva opinió sobre aspectes relacionats 
amb la millora del seu poble. 
 
La Constitució Espanyola, a l’article 23 reconeix el dret de la ciutadania a participar en 
els afers públics directament, o bé mitjançant persones representants escollides 
lliurement en processos electorals mitjançant sufragi universal. 
 
Així mateix l’article 31 de la Convenció internacional sobre els Drets dels Infants, 
exposa que els Estats Membres de dita Convenció han de respectar i promoure el dret 
de la infància a participar plenament en la vida cultural i artística i han d'afavorir 
oportunitats de participació en activitats culturals, artístiques, recreatives i d'esplai. 
 
Per altra banda la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i adolescència 
de Catalunya preveu instar als ens locals a la promoció d’òrgans de participació per tal 
que la infància i l’adolescència puguin participar activament en la vida pública, així com 
en la presa de decisions que els afectin. 
 
Per últim, UNICEF promou el projecte de Ciutats amigues de la Infància que impulsa 
projectes de defensa i sensibilització dels Drets de la infància en les nostres ciutats, a 
partir del desenvolupament de nou pilars bàsics, entre ells la participació infantil. 
 
Vista la proposta del Regidor d’educació i acció social 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Eines per tothom, amb NIF G-66236654, i codi CPV 
80000000-serveis d’ensenyament i formació, el contracte menor per al  desenvolupament i 
dinamització del projecte Consell d’Infants per al curs 2018-19, per un import de 
6.478,50Euros (IVA exempt), per un termini de data inici d’execució novembre 2018 i data fi 
prevista juny 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 es realitzarà en format 
electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
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10 – ADDENDA PER A L’ANY 2019 AL V CONVENI INTERNACIONAL DE 
COL·LABORACIÓ PER A LA COORDINACIÓ, LA PROGRAMACIÓ I EL 
FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Lliça d’Amunt vàrem signar el V 
Conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el 
finançament dels serveis socials. 
 
El pacte 3r de l’esmentat conveni estableix que els projectes, els programes i les accions 
que són objecte de col·laboració s’incorporen a aquest conveni mitjançant una addenda 
anual, en la qual s’estableix els objectius, el pressupost i les previsions de finançament de 
cadascun dels projectes. Aquest mateix pacte disposa que El CCVO proposa i elabora 
anualment el contingut de les respectives addendes i l’Ajuntament les ha d’aprovar 
cadascuna dels anys. 
 
Que ambdues parts tenen interès a formalitzar l’addenda per a l’any 2019 a aquest conveni 
de col·laboració 
 
La distribució de la previsió de l’aportació de l’Ajuntament al CCVO, segons detalls que  es 
preveuen al document de l’addenda, es el següent: import primera aportació ( 50%) de  
3.045,16€ 
 
Vista la proposta Regidor d'Educació i Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’Addenda per a l’any 2019 al V Conveni interadministratiu de col·laboració 
per a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials. 
 
Segon.- Aprovar la primera aportació que l’Ajuntament ha d’assumir, que és de 3.045,16€ i 
correspon al 50% del total.  
 
 
11 – ACCEPTACIÓ DE L’AJUT PER AL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES 
BRESSOL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA, 
LÍNIA 1 I 2, PERÍODE 2016-2018 
 
La Junta de Govern de la Diputació va aprovar, el dia 19 de juliol, en el marc del Pla "Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019", el Programa complementari de finançament de les escoles 
bressol de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, línia 1 i 2, període 2016-
2018. 
 
La Diputació ha notificat la resolució aprovant l’assignació de la Línia 1 de 48.088,94 €, 
de la Línia 2 de 16.572,67 €, amb una assignació total de 64.661,61 €. 
 
Vista la proposta del Regidor d’Educació i Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-. Acceptar  l’ajut de 64.661,61 €, del Programa complementari de finançament de 
les escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, línia 1 i 2, 
període 2016-2018. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
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12 – CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIÓ D’UNA PLAÇA 
D’ADMINISTRATIVA ADSCRITA AL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL  
 
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs oposició, torn 
lliure, d’una plaça d’administratiu/va en règim laboral interí, adscrita als 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 la subjecció a 
l’aprovació de les bases que regeixen la convocatòria. 
 
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir una plaça 
d’administratiu/va en règim laboral 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 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 provisió d’una plaça d’administratiu/va adscrita als 
departament d’Acció Social de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament 
l’anunci de la convocatòria.  
 
 
13 – APROVACIÓ DEL CONTRACTE PER PORTAR A TERME LA XOCOLATADA 
DE LA FIRA DE NADAL 2018 
 
El dissabte 15 de desembre, en el marc de la Fira de Nadal, es portarà a terme una 
xocolatada popular que serà elaborada per la senyora M.C.R. Á. en representació de 
la Cafeteria Pastisseria El Molinet, en els termes que es detallen al contracte redactat 
l’efecte.. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, Serveis Municipals i Comunicació i Relacions 
Institucionals. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el contracte per a què la Cafeteria Pastisseria El Molinet ofereixi el 
servei d’una xocolatada amb melindros el proper dissabte dia 15 en el marc de la Fira 
de Nadal de Lliçà d’Amunt.  
 
 
14 – PRÒRROGA DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER 
LA CONTINUACIÓ DEL PROJECTE LICANO PELS CURSOS 2018/19 I 29019/2 
 
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 Licano d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat de l'INS Lliçà. 
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Auest 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 que s’adjunta.  

Vista la proposta del Regidor d'Educació i Acció Social 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.-  Prorrogar el 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 LICANO, 
per als cursos acadèmics 2018/19 i 2019/20.  
 
 
15 – PRÒRROGA DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, volen 
col·laborar per tal de facilitar el transport escolar no obligatori dels alumnes d’educació 
secundària de Lliçà d’Amunt. 
 
Per tal de fer efectiva aquesta col·laboració es va formalitzar un conveni, el 10 de maig 
de 2018, que té per objecte establir un marc de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per a la prestació del 
servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut Lliçà i l’Institut Hipàtia 
d’Alexandria de Lliçà d’Amunt, amb les condicions que s’hi estableixen.  
 
El pacte quart d’aquest conveni estableix la possibilitat de formalitzar una pròrroga de 
l’esmentat conveni per a la prestació de serveis durant el curs escolar 2018-2019. 
 
Vista la proposta del Regidor d'Educació i Acció Social 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
per la prestació del Servei de transport escolar no obligatori durant el curs 2018 - 2019  
 
Segon.- Abonar la quantitat de 10.000€, per a finançar part del cost del transport no 
obligatori a càrrec de la partida pressupostària 03 3230 22699, abans del 30 de març 
de 2019. 
 
Tercer.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest 
acord. 
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16 - PAGAMENT DE SUBVENCIONS JUSTIFICADES DINS LA CONVOCATÒRIA 
D'AJUTS A ENTITATS 2018 
 
Vistos els informes favorables de la regidoria de Cultura, respecte les justificacions 
presentades per les entitats beneficiàries de subvencions concedides en acord de la 
Junta de Govern Local d’11.06.2018, dins la convocatòria d’ajuts per a projectes, 
activitats i/o serveis d’utilitat pública i interès social per a l’any 2018. 
 
Havent pagat l’ajuntament a les entitats, en data 20.06.2018, el 50% dels ajuts 
atorgats en les convocatòries que ho estableixen (Cultura, Línies 1 i 2), pagament fet a 
la Colla de gegants de Lliçà d’Amunt, per a l’activitat “Trobada”, el 25.07.2018. 
 
Vist l’informe de la regidoria de Cultura, respecte la justificació de l’Associació Banda 
la Vall del Tenes (Bandeltenes) (G65993362), de l’ajut concedit dins la convocatòria de 
Cultura, Línia 2, que indica que l’ajut no ha estat totalment justificat, havent verificat 
amb l’entitat que no existeixen més despeses per completar la justificació, i que per 
tant, en el moment de fer el segon i últim pagament de l’ajut, s’ingressarà la part 
proporcional fins arribar a l’import justificat. 
 
D’acord amb l’anterior, procedeix pagar a les entitats els següents imports, com a resta 
de l’ajut, un cop s’ha fet un pagament avançat: 
 

Entitats Cultura, Línia 1 
 
CIF 

Ajut 
concedit

1r pag. 
fet, 50%  

2n i últim 
pagament 

Import 
revoca
t 

AV Palaudalba G59776989 992,00 496,00 496,00  

AV Barri de L’Aliança G67026989 500,00 250,00 250,00  

Total línia:     746,00  

Entitats Cultura, Línia 2      
Ass. Banda la Vall del Tenes 
(Bandeltenes) G65993362 2.530,00 1.265,00 1.202,42 -62,58 

Colla de gegants de Lliçà d’A. (Trobada) G61376521 2.400,00 1.200,00 1.200,00 
 

AV Barri de L’Aliança (Ruta del Pinxo) G67026989 1.440,00 720,00 720,00 
 

Total línia    3.122,42  

      

TOTAL A PAGAR:      3.868,42  

 
Vist que existeix saldo suficient en l’aplicació 01 3380 48000 Subvencions entitats 
culturals, del Pressupost municipal de despeses 2018, per fer els pagaments. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les justificacions presentades per les entitats indicades anteriorment, 
respecte els ajuts concedits dins la convocatòria de subvencions per a projectes i 
activitats de l’any 2018. 
 
Segon.- Aprovar el pagament a les entitats dels imports indicats, en concepte de 
segon i últim pagament de l’ajut, un cop s’ha fet un pagament avançat, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària abans esmentada. 
 
Tercer.- Revocar parcialment la següent subvenció, en l’import no justificat per la 
beneficiària: 
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Entitats Cultura, Línia 1 CIF 
Ajut 
inicial 

Import 
revocat 

Ajut 
final 

Ass. Banda la Vall del Tenes (Bandeltenes) G65993362 2.530,00 -62,58 2.467,42 
 
Quart.-  Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
17 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
17.1.- 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: 
 

- P. 198 - JLG; un ajut de 124,80 € corresponents al 75% del cost dels llibres de 
l’Institut. 

- P. 251 – MSG; un ajut de 262,4€per la compra d’ulleres. 
- P. 252 – EMM; un ajut de 100€ en concepte de medicació. 
- P. 253 – MSG; un ajut de 102€ en concepte de transport públic. 
- P. 255 – FJFL; un ajut de 242€ en concepte de transport públic. 
- P. 256 – RMM; un jut de 210€ per a alimentació i higiene; repartits en tres 

mensualitats. 
- P. 258 – MR; un ajut de 431,48€, en concepte de subministrament d’aigua 

(subjecte a la subvenció que s’estableix al Consell Comarcal). 
- P. 259 – MSG; un ajut de 316,2€ per a un període de tres mesos de menjador 

escolar. 
- P. 260 – AFD; un ajut de 1189,5€ per a quatre mensualitats d’escola bressol i 

transport públic. 
- P. 261 – MLGR; un ajut de 150€ per a alimentació, repartits en tres 

mensualitats. 
- P. 262 – AMCR; un ajut de 27,40€ per a transport públic. 
- P. 268 – ARR; un ajut de 90,75€ en concepte de transport públic. 
- P. 274 – LDS; un ajut de 360€ en concepte d’alimentació i higiene, repartits en 

tres mensualitats. 
- P. 275 – CD; un ajut de 241,88€ en concepte de transport per assistir a 

rehabilitació. 
- P. 276 - AIB; un ajut de 240€ per a alimentació per a un període de tres mesos. 
- P. 277 – FJFL, un ajut de 360€ en concepte de targeta moneder, per a un 

període tres mesos. 
- P. 278 – CD, un ajut de 710,22€ per a subministrament de la llum i un ajut de 

229,15€ per al subministrament d’aigua. 
- P. 283 – ESM; un ajut de 102€per a transport públic. 
- P. 284 – LIAM; un ajut de 180€ per a alimentació i higiene, repartits en tres 

lliuraments mensuals. 
- P. 285 – LIAM; un ajut de 27,40€ per a transport públic. 
- P. 286 – JBO; un ajut de 90€ per a alimentació, en tres lliuraments mensuals. 
- P. 287 – JSB; cessió d’una estufa de butà. 
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17.2.- BONIFICACIO I/O FRACCIONAMENT PEL PAGAMENT D’IMPOSTOS 
MUNICIPALS 
 
S’acorda aprovar els següents ajuts socials i/o fraccionaments pel pagament 
d’impostos i/o taxes municipals: 
 

- P. 257  - FND, fraccionament pel pagament d’impostos municipals en 
mensualitats  de 30€  

- P. 266 – FMAR, ajut social del 80% de la quantitat total de deute, que són 
1.270,03€, i fraccionament de la resta a raó de 60€ mensuals. 

 
 
18 – CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ DE DUES PLACES D’AUXILIAR DE 
NETEJA SAD ADSCRITES AL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL, I CONSTITUCIÓ 
DE BORSA DE TREBALL 
 
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs de mèrits, accés 
lliure, de dues places d’auxiliar de neteja SAD, adscrites al departament d’Acció Social, 
grup AP, en règim laboral interí, vacants a la plantilla laboral de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, i la constitució d’una borsa de treball per cobrir possibles suplències de 
personal de la mateixa escala i subescala. 
 
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 del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir dues places 
d’auxiliar de neteja SAD i la constitució d’una borsa de treball per cobrir possibles 
suplències de personal de la mateixa escala i subescala, mitjançant concurs de mèrits, 
accés lliure, adscrites al departament d’Acció Social 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 el procediment per a la provisió de dues places d’auxiliar de neteja 
SAD adscrites als departament d’Acció Social de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, 
publicant simultàniament l’anunci de la convocatòria. 
 
 
19 – AFERS SOBREVINGUTS 
 
19.1.- ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE SUBMINISTRE DE 
MENJAR SOLIDARI 
 
Vist l’informe, emès en data 30 d’octubre de 2018  per M. C. S. tècnic municipal, de 
necessitat i conformitat de contractar un servei de subministrament de menjar solidari, i 
que es transcriu literalment a continuació: 
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“El menjador de tapers solidaries que diàriament oferim a la gent gran del nostre 
municipi ha deixat de cobrir-se per part de la cuinera de l’escola bressol , per la qual 
cosa tenim necessitat de cobrir-ho per una empresa de càtering. 
 
Aquests tapers van destinats a les persones soles grans del nostre municipi que tenen 
dificultats socials, familiars i econòmiques per cobrir el menjar diari. Tenen aquest ajuts 
solidari concedit  
 
Hem realitzat anteriorment amb diferents empreses servei de càtering , puntual per 
cobrir vacances i altres motius, però la valoració no ha estat suficientment satisfactòria. 
Amb aquestes 3 propostes de pressupost que hem aportat, es considera que la més 
adient per qualitat , quantitat i preu es la de la Sra P. G. R.amb NIF --------- i codi CPV 
55320000, donat que també ens inclou en el menú primer i segon plat i fruita. Aquesta 
senyora gestiona també les piscines municipals i farà els menús a la cuina ubicada a 
la mateixa. 
 
La recollida dels menús serà directament a la cuina de les piscines per fer 
posteriorment el repartiment als domicilis de la gent gran, realitzat per els voluntaris 
municipals de l’Àrea d’Acció Social.” 
 
Vista la proposta del Regidor d'Educació i Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa P. G. R. , amb NIF --------- i codi CPV 55320000, el contracte 
menor de SERVEI DE SUBMINISTRE DE MENJADOR, per un import de 1770€Euros 
mensuals (IVA inclòs), per un termini de data inici d’execució  3 desembre de 2018 i data fi 
prevista 31 Desembre de  2019 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 18,50 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 
 


