ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
26 DE NOVEMBRE DE 2018

Lliçà d’Amunt, 26 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 19
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:
-

-

-

-

-

-

Draulic Fren SL; placa senyalització d’alumini vehicles; d’import 4.958,17€; amb
càrrec a la partida 18/1621/21400.
Endesa Energia SA Unipersonal; consum elèctric; d’import 8.705,18€; amb
càrrec a les partides 02/3230/22100, 07/3420/22100, 16/9200/22100,
15/1650/22100 i 24/3370/22100.
Endesa Energia SA Unipersonal; consum elèctric; d’import 22.517,47€; amb
càrrec a la partida 15/1650/22100.
Endesa Energia SA Unipersonal; consum elèctric afores Can Malé; d’import
3.645,95€; amb càrrec a la partida 15/1650/22100.
Catalana de Televisió Local 97 SL; Impressió butlletí Informa’t; d’import
3.556,80€; amb càrrec a la partida 21/9200/22799.
David Rogelio Martín Hoyos; estilisme Reis Mags; d’import 4.446,00€; amb
càrrec a la partida 01/3380/22609.
Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt; Certificació núm. 9 de la segona
fase del Projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació XV de Can Franquesa;
d’import 49.056,65€; amb càrrec a la partida 17/1532/60908.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria
orgànica a planta, juliol 2018, impropis 3,13%; d’import 3.612,23€; amb càrrec
a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades de
RMO, directe Mataró; d’import 23.279,06€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria
orgànica a planta, agost 2018, impropis 3,13%; d’import 6.033,57€; amb càrrec
a la partida 18/1622/22700.
Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt; Serveis de jardineria, de juliol a
setembre 2018; d’import 22.932,76; amb càrrec a la partida 13/1710/21000.
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-

-

-

Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades de
RMO, directe Mataró, setembre 2018; d’import 15.260,12€; 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 2018, impropis 6,15€; d’import 5.937,17€; amb
càrrec a la partida 18/1622/22700.
Jardineria Pedrerol SCP; treballs de manteniment i conservació de jardins;
d’import 5.141,99€, amb càrrec a la partida 13/1710/21000.

2.2.- Reconeixement d’Obligació
S’acorda aprovar el document de Reconeixement d’Obligació emesa per CPM
Construcciones Pintura y Mantenimiento SAU; corresponent a la Certificació número 3
de l’execució de places de pàrquing i reforma de l’existent al Casal de la Gent Gran;
d’import 4.600,49€; amb càrrec a la partida 17/3370/63200.

2.3.- Aprovació de factura
S’acorda aprovar la factura número VML-363353, emesa per Bon Preu SAU, en
concepte de compra de mercaderies, d’import 5.566,05 euros..

3 – APROVACIÓ D’UNA BESTRETA PER A DESPESES DE L’ACTE DE RECEPCIÓ
DELS REIS MAGS AL BARRI DE PALAUDÀRIES
La regidoria de cultura està treballant en tota la programació de Nadal que tindrà lloc entre
els mesos de desembre i gener.
Un dels actes més importants d’aquesta programació és l’arribada de S.M. Els Reis Mags
d’Orient al municipi de Lliçà d’Amunt, el dissabte 5 de gener de 2019.
El primer emplaçament on es porta terme una recepció a ses majestats és al Centre Cívic
de Palaudàries per tal que els infants que viuen en els barris més allunyats del nucli urbà
puguin saludar-los sense fer grans desplaçaments.
Per muntar aquesta recepció a Palaudàries, cal comprar tot una sèrie de material de
decoració així com d’alimentació per preparar l’escenari on ses majestats rebran els infants
i per fer un petit refrigeri.
Per portar a terme aquestes compres de petit volum és necessària poder disposar d’una
bestreta de 500€ que serà justificada en els dies posteriors a la finalització de l’activitat.
Vista la proposta del Regidor de Cultura, Serveis Municipals i Comunicació i Relacions
Institucionals,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar una bestreta de 500€, per a respondre de despeses de l’acte l’arribada de
S.M. Els Reis Mags d’Orient al municipi de Lliçà d’Amunt, el dissabte 5 de gener de 2019
Segon.- Imputar la despesa a càrrec de la partida 01 3380 22609 i sota la supervisió de la
tècnica de cultura.
Tercer.- Disposar de la bestreta en metàl·lic com a màxim divendres 30 de novembre.
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4 – CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES
OBRES DE RECUPERACIÓ DE QUATRE POUS PER A USOS DE REG I NETEJA
VIÀRIA
El 9 de juliol de 2018 es va aprovar la licitació de les obres de recuperació de 4 pous per a
usos de reg i neteja viària, d’acord amb l’expedient Propostes a JGL 127/2018.
La Diputació ha atorgat una pròrroga per l’execució d’aquesta obra fins el d’octubre de
2019.
Vista la proposta del Regidor d’Esports, Mobilitat i Companyies de Serveis
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació de les obres de rehabilitació de
quatre pous, així com el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir
el contracte, segons el que s’estableix en l’expedient Propostes a JGL 127/2018. El
procediment de tramitació serà obert simplificat abreujat.
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el present contracte amb càrrec a la
partida pressupostària 17 1610 61910.
Tercer.- Anunciar la licitació pública en el perfil de contractant.

5 – PAGAMENT DE SUBVENCIONS JUSTIFICADES DINS LA CONVOCATÒRIA
D’AJUTS 2018
Vistos els informes favorables de les regidories de Cultura, Educació, Acció social,
Gent gran, Barris i Centres Cívic, 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 de Cultura, línies 1 i 2, i d’Educació, d’acord amb les
respectives bases específiques, pagament que a l’entitat AMPA CEIP Rosa Oriol i
Anguera se li va fer el 25.07.2018.
Vist l’informe de la regidoria de Cultura, respecte la justificació de l’Associació Barri de
la Sagrera (G66772930), de l’ajut concedit dins la convocatòria de Cultura-Línia 2, que
indica que aquest no ha estat totalment justificat, havent verificat amb l’entitat que no
existeixen més despeses per completar la justificació, i que per tant, com a segon i
últim pagament, s’ingressarà la part proporcional fins arribar a l’import justificat.
Vist l’informe de la regidoria de Barris, relatiu a la justificació de l’Associació de veïns
Ca l’Estapé (G61046959), que indica que l’ajut concedit no ha estat totalment justificat,
havent verificat amb l’entitat que no existeixen més despeses per completar la
justificació.
Vist l’informe de la regidoria de Centre Cívics, sobre la justificació de l’Associació de
veïns Can Xicota (G62539697), que indica que l’ajut concedit no ha estat totalment
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justificat, havent verificat amb l’entitat que no existeixen més despeses per completar
la justificació.
D’acord amb l’anterior procedeix pagar a les entitats els següents imports, en concepte
de segon i últim pagament, o com a únic pagament:

CIF

Ajut
concedit

1r pag.
fet, 50%

2n i últim
pagament

G65742926

1.222,00

611,00

611,00

Ass. Cultura i tradicions Colla del Ritme

G65742926

200,00

100,00

100,00

Ass. Barri La Sagrera (Castanyada)

G66772930

1.066,67

533,33

517,10

Entitats Cultura, Línia 1
Ass. Cultura i tradicions Colla del Ritme

Import
revocat

Entitats Cultura, Línia 2

Total línia

‐16,24

617,10

Entitats Cultura, Línia 3
Ass. Cultura i tradicions Colla del Ritme

G65742926

250,00

NO

250,00

G65742926

250,00

NO

250,00

AMPA CEIP Rosa Oriol i Anguera

G63766406

2.900,00

1.450,00

1.450,00

AMPA Escola Lliçà d'Amunt

G08883530

1.200,00

600,00

600,00

AMPA Escola Bressol Palaudàries

G65695694

2.900,00

1.450,00

1.450,00

Entitats Cultura, Línia 4
Ass. Cultura i tradicions Colla del Ritme
Entitats Educació

Total línia

3.500,00

Entitats Acció social
G62290903

275,00

NO

275,00

Ass. Jubilats i Pensionistes de Palaudàries

G65895377

750,00

NO

750,00

Ass. de la Gent Gran de Lliçà d'Amunt

G63533293

1.000,00

NO

1.000,00

Associació Dones del Tenes

Entitats Gent Gran

Total línia

1.750,00

Entitats Barris
AV Ca l'Estapé

G61046959

240,00

NO

199,35

‐40,65

Entitats Centres cívics
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AV Can Xicota

G62539697

350,00

NO

219,45

AV Can Salgot

G61214649

329,00

NO

329,00

Ass. Jubilats i Pensionistes de Palaudàries

G65895377

200,00

NO

200,00

Total línia

‐130,55

748,45

TOTAL A PAGAR:

8.200,90

Vist que existeix saldo suficient en les respectives aplicacions pressupostàries, del
Pressupost municipal de despeses 2018, per fer els pagaments.
01 3380 48000 Subvencions entitats culturals
03 3230 48000 Subvenció AMPA
04 2310 48000 Subvenció Benestar social
06 3370 48000 Subvencions casal Gent gran
23 3370 48000 Subvencions Barris
24 3370 48000 Subvencions Centres cívics
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 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 en les convocatòries en què s’ha fet un pagament
avançat, i d’únic pagament en les altres convocatòries, a càrrec de les aplicacions
pressupostàries abans esmentades.
TERCER: Revocar parcialment les següents subvencions, en l’import no justificat per
les beneficiàries:
Entitats Cultura, Línia 2

CIF

Ajut inicial

Import revocat

Ajut final

G66772930

1.066,67

‐16,24

1.050,43

Entitats Barris

CIF

Ajut inicial

Import revocat

Ajut final

AV Ca l'Estapé

G61046959

240,00

‐40,65

199,35

Entitats Barris

CIF

Ajut inicial

Import revocat

Ajut final

AV Can Xicota

G61046959

350,00

‐130,55

219,45

Ass. Barri La Sagrera (Castanyada)

ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats.
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6 – RATIFICACIÓ DEL DECRET DE NOMENAMENT D’UN TÈCNIC D’AODL
S’acorda ratificar el Decret d’Alcaldia núm.: 1426 Núm. exp.: Generació de Decrets
2018/822, que és del següent contingut:
“Antecedents de fet.
Atesa la convocatòria d’un/a Tècnic AODL, personal laboral temporal, adscrit/a al
Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, publicada al
DOGC, el 18 de juliol de 2018, amb núm.: 7666.
Realitzat el procés selectiu el passat 30 d’octubre de 2018 i vista la puntuació final
obtinguda al procés, resultant aprovat un únic aspirant amb DNI número ---------.
El passat 19 de novembre de 2018 des del departament de recursos humans vam
comunicar el resultat al senyor A. P. G.el qual ha acceptat el lloc de treball.
Fonaments de dret.
L’Art. 21 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
estableix que l’Alcalde exerceix la direcció superior de tot el personal, i acordar el seu
nomenament i sancions.
L’Art. 19 dos de la Llei 6/2018, de 4 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2018, que estableix que: “No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así
como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto
en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables”.
HE RESOLT:
Primer.- Contractar al senyor A. P. G. amb DNI núm.: --------- com a laboral temporal amb
categoria A2 com a Tècnic AODL, a efectes del 26 de novembre de 2018.
Segon.- Informar al citat senyor que les condicions contractuals són les següents:
- Contracte: 410
- Categoria: A2
- Durada: Fins a provisió definitiva de la plaça o la seva amortització.
- Període de prova: sis mesos
- Jornada: complerta
- Distribució de la jornada: dilluns de 8:00 a 14:30h i de 16:00 a 19:00,
de dimarts a divendres de 8:00h a 15:00h.
- Retribució bruta mensual: 1.744’29€ (S. Base: 995,39€, C. Destí 18:
409,79€ i C. Específic 336,11€).
- Grup cotització: 2
- Ocupació: a
- Funcions bases de la convocatòria.
Tercer.- Que es ratifiqui aquesta resolució a la pròxima Junta de Govern Local.
Quart.- Notificar a la interessada aquesta resolució.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al President del Comitè Unitari de Personal.”
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7 – RATIFICACIÓ DEL DECRET DE NOMENAMENT D’UNA DINAMITZADORA DE
JOVENTUT
S’ha efectuat el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treballs amb caràcter
d’urgència i excepcional pel lloc de treball de tècnic/a de joventut, en règim laboral
interí adscrita al departament de Joventut de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, d’acord
amb el procediment aprovat per la Junta de Govern Local a la sessió de 11 d’octubre
de 2018.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Nomenar a la senyora A. C. B. com a tècnica de joventut en règim laboral
interí, adscrita al departament de joventut de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada.

8 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
8.1.- 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. 269 – MG; un ajut de 146,1€ per la compra de bombones de butà.
P. 288 – ABP; un ajut consistent en la prestació del servei d’auxiliar de neteja, una
hora setmanal, en règim de copagament de 46,80 € mensuals.
P. 292 – ICM; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, repartits en tres
lliuraments mensuals.
P. 293 – YAR; un ajut de 253,1€ per la compra d’estufa i bombones de butà.
P. 294 - VF; un ajut de 105,91€ per a factures de subministrament d’aigua
(subjecte al conveni signat amb SOREA).
P. 295 - MOG; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, repartits en tres
lliuraments mensuals.
P. 296 - MPG; un ajut de 360€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments
mensuals.
P. 297 – VSM; un ajut de 360€ en concepte de targeta moneder, per a un període
de tres mesos.
P. 298 – ARR; un ajut de 240€, per a alimentació i higiene, repartits en tres
lliuraments mensuals.
P. 299 – MNE i MCN; prestació del servei de Teleassistència , en règim de
copagament de 7,21€ mensuals cadascun.
P. 300 – JBO; un ajut de 1.040€ per al pagament de lloguer d’habitatge, amb
compromís de retorn.
P. 301 – MGB; reactivació del servei de treballadora familiar
P. 305 – ESM; un ajut de 207€, ajut en concepte d’escolarització i formació,
sortides escolars.
P. 306 – DOA; un ajut de 282,85€ per matriculació, llibres i material escolarització
de grau mig.
P. 307 - JMPM, un ajut de 247€ per la compra d’ulleres.
P. 308 – NC; prestació servei SAD.
P. 310 – PC; un ajut de 240€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments
mensuals.
P. 312 – NFC; un ajut de 16,50€ per a transport públic.
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-

P. 313 – EMVR; un ajut de 230€ per a alimentació i higienes, en tres lliuraments
mensuals.
P. 314 – EMVR; un ajut de 54,80, per transport a hospital.
P. 315 – SPA; un ajut de 105€ per a llibres escolars i quota de l’AMPA..

8.2.- BONIFICACIO I/O FRACCIONAMENT PEL PAGAMENT
MUNICIPALS

D’IMPOSTOS

S’acorda aprovar els següents ajuts socials i/o fraccionaments pel pagament
d’impostos i/o taxes municipals:
-

P. 289 – JACA; ajut social del 25% de l’Impost de Bens immobles, taxa de residus
domèstics i impost de circulació dels anys 2016 i 2017., i fraccionament de la resta
de l’import i dels impostos de l’any 2018 en quotes de 75€ mensuals.

-

P. 309 – MML; fraccionament dels impostos de l’IBI i taxa recollida d’escombraries
en mensualitats de 40€.

8.3.- AJUTS DE MATERIAL I SORTIDES ESCOLARS CURS 2018 – 19 FORA DE
TERMINI
1- A la Comissió de Govern del 7 de maig de 2018 s’aproven les bases reguladores de les
beques pel curs 2017-18 en matèria d’escoles bressol i material escolar del nostre municipi.
2.- S’obre el període de recepció de sol·licituds del 21 de maig a l’1 de juny.
3.- En l’article 10 de les bases aprovades s’estableix els requisits per presentar sol·licituds
fora de termini.
4.- Es revisa tècnicament cada sol·licitud fora de termini amb la documentació presentada
segons els barems econòmics i socials establerts en les bases aprovades.
Vista la proposta del Regidor d'Educació i Acció Social
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer: Aprovar de la partida d’Acció Social destinant un total de 761,00€ per assumir la
despesa l’Ajuntament amb pressupost propi.
Segon.- Atorgar a 7 infants i joves un ajut de material i sortides escolars variable
segons la valoració tècnica.
Total= 616,00€ distribuït de la següent manera: (Veure quadre adjunt)
Escola Marti i Pol
Escola Rosa Oriol
Escola Els Picots
Institut Lliçà

160,00€
116,00€
288,00€
197,00€

Segon: Notificar aquest acord a tots els interessats.
Es notificarà a totes les famílies a partir de la seva aprovació mitjançant carta
personalitzada la seva situació de valoració aprovada o denegada per part de l’Ajuntament.
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9 – AFERS SOBREVINGUTS
No se n’han presentat.

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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