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

Lliçà d’Amunt, 8 de novembre de 2018.
A les 8,50 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió
ordinària de primera convocatòria, que presideix l’Alcalde en funcions senyor Jordi
Juárez Heredia. Hi assisteixen els regidors i regidores Maria del Mar Pedrerol
Villarroya, Manel Busquets Mateu, Yolande Rose Georgette Rabault i Antonio Polo
Lama. 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 les dues sessions (ordinària i extraordinària pública)
efectuades per la Junta de Govern Local el dia 18 d’octubre de 2018.

2 - DESPESES
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement
d’Obligació:
-

-

Jardineria Pedrerol SCP, treballs de manteniment i conservació de jardins i
zones verdes municipals; d’import 5.141,99€; amb càrrec a la partida
13/1710/21000.
Comecial Gasuir SL; subministrament gasoil A; d’import 9.417,39€; amb càrrec
a la partida 18/1621/22103.
Edalroca SL; adquisició nau brigada; d’import 387.200€; amb càrrec a la partida
18/1621/62200.

3 – RATIFICACIÓ DEL DECRET DE DESISTIMENT DE LA LICITACIÓ DE LES
OBRES DEL PROJECTE MODIFICAT DEL BARRI DE CAN MERLÈS
S’acorda Ratificar el DECRET d’Alcaldia número 1297, que és del següent contingut:
“Per Junta de Govern Local del dia 11 d’octubre de 2018 es va aprovar l’expedient
de contractació de les obres del Projecte modificat de clavegueram al barri de Can
Merlès de Lliçà d’Amunt.
La licitació va ser publicada al perfil del contractant.
Amb posterioritat s’ha observat que existeixen detalls del projecte que seria
convenient subsanar.
És per això que he resolt:
Primer.- Desistir de la licitació de les obres del Projecte modificat de clavegueram al
barri de Can Merlès de Lliçà d’Amunt.
Segon.- Publicar aquest desistiment al perfil del contractant.
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Tercer.- Ratificar aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local.”

4 – RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DE BORSA DE
TREBALL DE TÈCNICS D’EDUCACIÓ INFANTIL PER LES ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS
S’acorda Ratificar el Decret d’Alcaldia número 1230, que resol publicar les llistes de les
persones que formen part de la borsa de treball que s’ha creat a l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt, d’acord amb el que estableix el procés selectiu del concurs de mèrits per la
creació d’una borsa de treball de tècnic/a d’educació infantil per les escoles bressol
municipals de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en règim laboral temporal.

5 – RATIFICACIÓ DEL DECRET DE CONTRACTACIÓ D’UNA ADMINISTRATIVA
ADSCRITA AL DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS
S’acorda ratificar el DECRET d’Alcaldia número 1345 que és del següent contingut:
“Antecedents de fet.
1. Atesa la convocatòria d’un/a administratiu/va de Recursos Humans, personal
laboral temporal, adscrit/a al Departament de Recursos Humans de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, publicada al DOGC, el 18 de juliol de 2018, amb
núm.: 7666.
2. Realitzat el procés selectiu el passat 23 d’octubre de 2018 i vista la puntuació
final obtinguda al procés, resultant aprovada una única aspirant amb DNI
número 47178045P.
3. El passat 29 d’octubre de 2018 des del departament de recursos humans vam
comunicar el resultat a la senyora J. U. E. la qual ha acceptat el lloc de treball.
Fonaments de dret.
1. 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.
2. 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 a la senyora J. U. E. amb DNI núm.: -------------- com a laboral
temporal amb categoria C1, a efectes del 5 de novembre de 2018.
Segon.- Informar a la citada senyora que les condicions contractuals són les
següents:
-

Contracte: 402
Categoria: C1
Durada: Fins a provisió definitiva de la plaça o la seva amortització.
Període de prova: dos mesos
Jornada: complerta
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-

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: 1.664’95€ (S.Base: 747,37€, C.Destí 15: 339,89€,
C.Específic 375,69€ i C.Especial Delegació funcions 202€).
Grup cotització: 5
Ocupació: a
Funcions bases de la convocatòria.

Tercer.- Informar a la senyora J. U.E.amb DNI núm.: --------- que el complement
Especial de Delegació de funcions per un import de 202€ va lligat a les tasques:
gestió de la nòmina, Seguretat Social i contractació. En cas de deixar de fer les
tasques encomanades es deixaria de percebre el complement de 202€ bruts per
catorze pagues.
Quart.- Que es ratifiqui aquesta resolució a la pròxima Junta de Govern Local.
Cinquè.- Notificar a la interessada aquesta resolució.
Sisè.- Notificar aquesta resolució al President del Comitè Unitari de Personal.”

6 – RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE PROMCIÓ DE CINC AUXILIARS
ADMINISTRATIVES A ADMINISTRATIVES DINS EL PERSONAL LABORAL FIX DE
L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
S’acorda ratificar els decrets d’alcaldia números 1330, 1332, 1333, 1334 i 1335, que
resolen promocionar als treballadors i treballadores que s’indicaran a continuació,
d’auxiliar administratiu a administratiu, passant de la categoria C2 a la categoria C1, a
efectes de l’1 de novembre de 2018, una vegada realitzat el procés selectiu:
-

M. P. V.
M.A. L.C.
M. J. E. G.
M. D. C.R.
A. M. G. H.

7 - BAIXA DE REBUTS DE MENSUALITAT D’ESCOLA BRESSOL
La directora de l’escola bressol municipal de Palaudàries han emès un informe
proposant la baixa d’un rebuts, per haver-se produït errors en la seva emissió.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
1r.- Aprovar la baixa del rebuts generat en concepte de mensualitat d’escola bressol,
que s’assenyalen a continuació:
-

Núm. rebut: 1511818/102, a nom d’A. O. E., corresponent a la mensualitat de
setembre 2018 de l’escola bressol de Palaudàries, per haver-hi un error en
l’import carregat.
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8 – ADHESIÓ AL CONTRACTE BASAT 2018.02-D1 EN L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS
DE CATALUNYA (Exp. 2018.02) ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU.
ANTECEDENTS
1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny
de 2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a
les entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i
Alta Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL SERVICIOS
SDG SA (ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU de
conformitat amb els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i
publicats al perfil de contractant de l’entitat.
2.- En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i
amb l'empresa ENDESA ENERGÍA, SAU.
3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser
aprovat el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte
de subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat anterior
i dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa Pressió), així com la seva
licitació mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre tancat, el quals,
es troben publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat.
4.- En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar
adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del
subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a l’empresa
ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 31
d’agost de 2018.
5.-Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1.
FONAMENTS DE DRET
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de
la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la
creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als
contractes i Acords marc licitats abans de la seva entrada en vigor.
Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles
concordants de la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables
d’acord amb la seva Disposició Transitòria Primera.
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Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i articles
concordants de la nova LCSP (Articles 153 i 220) pel que fa a la formalització dels
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècnioques que regeixen
l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de
Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i
publicats al perfil de contractant de l’entitat.
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc
del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a
licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de
data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament
ACORDA
Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Lliçà d’Amunt al contracte basat (Exp.
2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), regit pels plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del que
deriva, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i
publicats al perfil de contractant de l’entitat i pel plec de clàusules administratives
particulars que regeix els contractes basats en l’anterior, aprovat per Resolució de
Presidència núm. 44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de
l’entitat, per un termini de dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2018 al 30 de setembre
de 2019, amb les següents condicions econòmiques:
Lot 1
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)

Preu tarifa
53,090 €
46,190 €
41,590 €
38,590 €

Lot 1
Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

Preu tarifa
27,500 €
27,300 €

Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), així com al Consorci Català pel Desenvolupament
Local – CCDL, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
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9 – DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DIPOSITADA PER LA REALITZACIÓ DEL
SERVEI DE CÀTERING DEL SOPAR DE LES ÀVIES DE LA FESTA MAJOR 2018
L’empresa Serhs Food ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada per
respondre del contracte del Servei de Càtering del Sopar de les Àvies de la Festa
Major 2018.
La Tècnica de cultura i cooperació ha emès informe favorable, pel fet que el servei es
va prestar amb normalitat i dins els paràmetres i acords del contracte.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la devolució a l’empresa Serhs Food, de la fiança definitiva, d’import
1.401,60€, dipositada per a respondre de les obligacions del contracte per a la
prestació del Servei de Càtering del Sopar de les Àvies de la Festa Major de Lliçà
d’Amunt 2018.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Serhs Food.

10 – CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UNIFORMITAT DE LA POLICIA
LOCAL
S’ha endegat el procediment per a la contractació del 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 és de 8.100€ IVA inclòs. Aquest
preu ha d’incloure el transport del material, que 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:
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.
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el present contracte.
Tercer.- Anunciar la licitació pública en el perfil del contractant.

11 – APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE SUBVENCIONS JUSTIFICADES A LA
CONVOCATÒRIA D’AJUTS A ENTITATS 2018
Vistos els informes favorables de les regidories de Cultura i de Cooperació, 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.
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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, 2 i 5, i Cooperació), pagament que
es va fer a la Coral l’Aliança de Lliçà d’Amunt el 25.07.2018. I vist que en la convocatòria de
Cultura, Línia 3, correspon fer un únic pagament un cop justificat.
Vistos els informes de la regidoria de Cultura, respecte les justificacions presentades
per l’Associació de Veïns de Pineda Feu – El Pinar (G65417768), i l’entitat Colla de
gegants de Lliçà d’Amunt (CIF G61376521), dels ajuts que se’ls va concedir dins les
convocatòries de Cultura, Línies 1 i 5 respectivament, que indiquen que els ajuts no han
estat totalment justificats, havent verificat amb les entitats 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 tot l’anterior, procedeix pagar a les entitats els següents imports, com a
resta de l’ajut en les convocatòries on s’ha fet pagament avançat, i d’únic pagament en
les altres convocatòries:

Ajut concedit

2n i últim
1r pag. fet, 50% pagament

G59466060

1.040,00

520,00

520,00

G66762378

1.135,00

567,50

567,50

AV Can Salgot

G61214649

1.145,00

572,50

572,50

Associació Barri La Sagrera

G66772930

500,00

250,00

250,00

AV Pineda Feu – El Pinar

G65417768

300,00

150,00

138,17

AV Can Xicota

G62539697

1.174,00

587,00

587,00

AV Ca l’Esteper

G61046959

1.066,00

533,00

533,00

Ass. Aplec Sant Baldiri

G66352279

500,00

250,00

250,00

Entitats Cultura, Línia 1
AV Can Farell
AV Can Rovira Vell i Sud

CIF

Total línia:

Import
revocat

-11,83

3.418,17

Entitats Cultura, Línia 2
Colla de gegants de Lliçà d’A.(Vestuari)

G61376521

2.400,00

1.200,00

1.200,00

Grup Folklòric Gitanes

G63904957

2.290,00

1.145,00

1.145,00

Coral l’Aliança de Lliçà d’Amunt

G08957946

2.400.00

1.200,00

1.200,00

Ass. Juvenil Tricric

G67170019

50,00

25,00

25,00

Ass. Gent Gran de Lliçà d’Amunt

G63533293

1.200,00

600,00

600,00

Ass. Barri La Sagrera (Nits d’estiu)

G66772930

2.400,00

1.200,00

1.200,00

Total línia

5.370,00

Entitats Cultura, Línia 3
Ass. Gent Gran de Lliçà d’Amunt

G63533293

250,00

NO

250,00

Grup Folklòric Gitanes

G63904957

1.887,00

943,50

943,50

Colla de gegants de Lliçà d’Amunt

G61376521

1.110,00

555,00

77,18

Entitats Cultura, Línia 5

Total línia:

-477,82

1.020,68

Entitats Cooperació
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Lliçà Peruanitos

G64931405

1.500,00

750,00

750,00

TOTAL A PAGAR:

10.808,85

Vist que existeix saldo suficient en les següents aplicacions del Pressupost municipal de
despeses 2018, per fer els pagaments:
- Cultura: 01 3380 48000 Subvencions entitats culturals.
- Cooperació: 22 2310 48000 Subvencions Cooperació règim concurrència
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 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 1

CIF

Ajut inicial

Import revocat

Ajut final

AV Pineda Feu – El Pinar

G65417768

300,00

-11,83

288,17

G61376521

1.110,00

-477,82

632,18

Entitats Cultura, Línia 5
Colla de gegants de Lliçà d’Amunt

ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats.

12 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
12.- 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:
-

MTMBH; un ajut de 90€ per a alimentació repartits en tres lliuraments
mensuals.
SK i VG; un ajut de 66€ en targeta de transport.
EFC; un ajut de 9,95€ per a transport públic bonificat paer a persones en atur.
CST; un ajut de 29,85€ per a transport públic bonificat paer a persones en atur.
DBP, un ajut de 200€ per a activitats extraescolars i de reforç.
SMC, un ajut de 120€, per a sufragar el 50% de l’import dels llibres escolars.
EMMC; un ajut de 300€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments
mensuals.
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-

ISM; un ajut de 127,48€ per cobrir el 80% targeta transport T jove per família
nombrosa.
MG; un ajut de 51€ per a transport públic.
CDO, un ajut de 280€ en concepte del 75% de matricula i llibres de grau mig.
MML; un ajut de 320€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
mensualitats.
AVC; un ajut de 56€ per a transport públic.
DSJ, un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres mensualitats.
YMM, un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
mensualitats.
SOF; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
mensualitats.
AJG; un ajut de 180€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments mensuals.
DCO; un ajut de 240€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments mensuals.
AMSG; un ajut de 240€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments
mensuals.
IDI; un ajut de 150€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments mensuals.
LH; un ajut de 60€ per a productes d’higiene.
IC; una jut de 1100€ en concepte de la fiança d’un pis de lloguer.
MEPG; un ajut de 90€ per a alimentació, un ajut de 60€ per a higiene i un ajut
de 29,85€ per a transport.
ESM; un ajut de 50€ en concepte d’ajuts per a escolarització i formació.
JMPM; un ajut de 90€ per a alimentació i un ajut de 162,5 per a lloguer
d’habitatge.
GCMM; un ajut de 60€ per a productes d’higiene
CMR; un ajut de 284,42€ en concepte de deute d’aigua.
IDI; un ajut de 207,44€ en concepte de subministrament d’aigua.
VAM; un ajut de 60€ pr a llibres escolars.
Susana Gil Costa; un ajut de 295€ en concepte d’ajuts per escolarització.
GLRO; un ajut de 360€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments
mensuals.
GGG; un ajut de 30,60€ per a transport públic.
JF; un ajut de 69€ corresponent al 50% del valor de l’activitat de patinatge
durant tres mesos.
CM; un ajut de 20,40€ per a dues targetes de transport.
AJG; un ajut de 17,5€ per sufragar el 50% de la inscripció a la Fira de Nadal.
MAN; un ajut de300€ per a alimentació, repartits en tres mensualitats.

12.2.- APROVACIÓ DE MESURES EXCEPCIONALS TREVA INVERNAL 2018/2019,
ADJUDICACIÓ D’ESTUFES I COMPRA DE BOMBONES DE BUTÀ
La Regidoria de Serveis Socials ha detectat que hi ha famílies amb necessitats importants
per escalfar la seva llar durant els mesos d’hivern. Durant els darrers hiverns s’ha iniciat
aquest projecte a través del qual s’han proporcionat estufes de butà i bombones durant el
mesos de novembre a abril, i es proposa reprendre-ho per a aquest any.
S’ha contemplat el lliurament d’estufes i bombones de butà a les persones i famílies que es
valori que tenen mancances a l’hora d’escalfar la seva llar i que no poden cobrir aquesta
despesa per un tema econòmic. A més s’ha prioritzat famílies amb menors a càrrec i
persones amb problemes de salut.
Vista la proposta del Regidor d’acció social,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Primer.- Aprovar el Projecte de Mesures excepcionals Treva Hivernal 2018/19, elaborat per
la Regidoria d’Acció Social, que preveu l’adjudicació d’estufes i de bombones de butà a les
famílies amb necessitats per a l’escalfament de la llar durant els mesos de novembre a
abril.
Segon.- Aprovar els llistats elaborats per la Regidoria d’Acció Social, que assenyalen les
famílies amb necessitat d’una estufa, que en són 31, i de bombones de butà, que en són
41 (proposta 2017/227), amb un cost total de 7.916,10€.
Tercer.- Aprovar l’annex (proposta 2018/232) per l’ampliació a tres famílies més per la
provisió d’una estufa, i dues famílies més per la provisió de bombones de butà, amb el cost
addicional total de 613,20 €

13 – CONTRACTACIÓ DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DE LES
OBRES DE L’ACTUACIÓ 6 DEL PLA D’INVERSIONS A LA XARXA D’AIGUA 2018
En data 15 de novembre està previst l’inici de les obres relatives a l’actuació 6 del Pla
d’Inversions Anual 2018 de la xarxa d’aigua, al carrer Can Rovira de Lliçà d’Amunt.
És necessari un Coordinador de Seguretat i Salut per les obres esmentades. S’ha
demanat pressupost a l’arquitecte tècnic Sr. Josep Lluís Sala Sanguino, que l’ha
presentat per un import de 387,20 €, IVA inclòs.
Per iniciar les obres esmentades cal tenir designat el coordinador de Seguretat i Salut
amb antelació per realitzar totes les seves tasques prèvies.
Vista la proposta del Regidor d’Esports, Mobilitat i Companyies de Serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Nomenar al senyor Josep Lluís Sala Sanguino, coordinador de seguretat i
salut de les obres relatives a l’actuació 6 del Pla d’Inversions Anual 2018 de la xarxa
d’aigua, al carrer Can Rovira de Lliçà d’Amunt.
Segon.- Aprovar el pressupost per l’execució d’aquestes tasques, per un total de
387,20 €, IVA inclòs.

14 – LICITACIÓ I ENCÀRREC DE LES OBRES DE L’ACTUACIÓ 3 DEL PLA
D’INVERSIONS A LA XARXA D’AIGUA 2018
14.1.- LICITACIÓ DELS LOTS 3A I 3B. DE L’ACTUACIÓ 3 DEL PLA D’INVERSIONS
A LA XARXA D’AIGUA 2018
El 28 de maig de 2018 es va aprovar el Pla d’Inversions a la Xarxa d’Aigua 2018 per
Acord de Junta de Govern Local. Per executar l’actuació 3 cal, d’acord amb l’informe
de necessitat adjunt, licitar els lots 3.A i 3.B de l’esmentat Pla. Aquests lots
corresponen a l’obra civil i hidràulica, respectivament, de la renovació de canonada de
l’Av. Països Catalans.
Els V.E.C. dels lots 3.A i 3.B són, respectivament, 73.083,12 € i 27.247,09 €. Existeix
la partida 17 1610 61910 d’inversions a la xarxa d’aigua on imputar aquestes
despeses.
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El lot 3.B anirà a càrrec del fons d’inversió gestionat per SOREA provinent de les
liquidacions trimestrals. A aquest efecte, si és necessari, SOREA transferirà a
l’Ajuntament els imports adjudicats, consignats a la partida 17 1610 61910 amb la seva
corresponent ampliació de crèdit.
Atesa la naturalesa de les obres a realitzar, s’estima que la tramitació més oportuna
per ambdues és el procediment obert simplificat abreujat. S’ha preparat un Plec de
Clàusules Administratives Particulars per cadascuna de les dues licitacions.
Vista la proposta del Regidor d’esports, mobilitat i companyia de serveis
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació del lot 3.A del Pla d’Inversions a la
Xarxa d’Aigua 2018, així com el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha
de regir el contracte. El procediment de tramitació serà obert simplificat abreujat.
Segon.- Aprovar l’expedient per a la contractació del lot 3.B del Pla d’Inversions a la
Xarxa d’Aigua 2018, així com el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha
de regir el contracte. El procediment de tramitació serà obert simplificat abreujat.
Tercer.- Autoritzar la despesa que comporten els presents contractes amb càrrec a la
partida pressupostària 17 1610 61910.
Quart.- Aprovar la transferència, si és necessària, de l’import adjudicat del lot 3.B des
del fons d’inversió gestionat per SOREA a l’Ajuntament. En aquest cas es realitzarà
una ampliació de crèdit de la partida 17 1610 61910 pels mateixos imports adjudicats i
transferits per SOREA.
Cinquè.- Anunciar les dues licitacions públiques en el perfil de contractant.

14.2.- ENCÀRREC D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL LOT 3.C DE L’ACTUACIÓ 3
DEL PLA D’INVERSIONS A LA XARXA D’AIGUA 2018
Recentment s’han licitat, per procediment obert simplificat abreujat, els lots 3.A i 3.B de
l’actuació 3 del Pla d’Inversions a la Xarxa d’Aigua 2018, aprovat per Junta de Govern
el 28 de maig de 2018.
Aquesta actuació contempla el lot 3.C, corresponent a obres hidràuliques que, per la
seva naturalesa, només poden ser executades per la companyia concessionària del
Servei d’Abastament d’Aigua Municipal, ja que comporten la connexió o modificació de
canonades en servei.
L’import del lot 3.C., segons es va aprovar en el Pla d’Inversions a la Xarxa d’Aigua
2018, és de 18.118,42 € (sense IVA)
Vista la proposta del Regidor d’Esports, Mobilitat i Companyies de Serveis
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Encarregar a l’empresa SOREA l’execució del lot 3.C del PIA 18 (apartat
connexions de l’actuació 3 del PIA 18) per un import de 18.118,42 € (sense IVA).
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Segon.- Carregar aquesta despesa a la bossa d’inversions generada a partir de les
liquidacions trimestrals de la concessionària.

15 – DECLARAR DESERTA LA CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA D’INFORMÀTICA
ADSCRITA AL DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador del concurs-oposició lliure per a la
provisió d’una plaça de Tècnic/a Informàtic/a adscrita al Departament de noves
tecnologies de l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Declarar deserta la provisió de la plaça de Tècnic/a Informàtic/a adscrita al
Departament de noves tecnologies de l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt vacant en el
personal laboral interí.
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

16 – AFERS SOBREVINGUTS
16.1.- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L’EXERCICI 2019
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 2018.
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Aprovar el Calendari Fiscal per l’exercici 2019 preparat per l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, en funció de les dates que va aprovar
l’Ajuntament l’any passat:
Con. Descripció.

Inici vol.

Fi vol

1

IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS

2/5/2019

2/7/2019

1

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS

2/5/2019

1

IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS

1/7/2019

1

IMP BÉNS IMMOBLES - 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS

2/9/2019

1

IMP BÉNS IMMOBLES - 4A FRACCIÓ-DOMICILIATS

2/12/2019

2

IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

5/9/2019

5/11/2019

2

IMP. BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS

5/9/2019

5/11/2019

3

IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA

1/3/2019

2/5/2019

10

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES

19/9/2019

19/11/2019

11

TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.1-DOMICILIATS

2/5/2019

2/7/2019

11

TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS-NO DOMICILIATS

1/7/2019

11

TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.2-DOMICILIATS

2/9/2019

12

11

TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.3-DOMICILIATS

2/12/2019

12

TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.1-DOMICILIATS

12

TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS-NO DOMICILIATS

1/7/2019

12

TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.2-DOMICILIATS

2/9/2019

12

TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.3-DOMICILIATS

2/12/2019

16

TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL

5/9/2019

5/11/2019

41

TAXA ENTRADA VEHICLES-GUALS

2/5/2019

2/7/2019

2/5/2019

2/7/2019

16.2.- APROVACIÓ DE LES BONIFICACIONS PER COMPOSTATGE DOMÈSTIC
D’acord amb allò prescrit a l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de residus 2018, i
la sol·licitud de reducció per part de 14 titulars per compostatge domèstic a través de
l’Organisme de Gestió Tributària.
S’ha comprovat físicament la realització del compostatge domèstic per part dels titulars
peticionaris, amb el següent resultat:
NOM

OBJECTE TRIBUTARI

SANS ROCA, SEBASTIÁN

C. CAN ROVIRA, 46

BONACHERA DE LA OSA, JOSE A

C.GREGAL, 36

POZO RIOS, MA ISABEL

C. ESTANY DE BANYOLES, 65

CERVILLA LÓPEZ, FCO JAVIER

C.ESTORNELL, 12-14 CASA 4

ESTEBAN HERNÁNDEZ, SALVADOR

C. BERTOMEU R I PORCELL, 33

GARCÍA PASCUAL, JUAN ANTONIO

C. MONTSENY, 1

CARRASCO OLMOS, ALBERT

C.TRES FEIXES, 76

SANGLAS GISPERT, JOSEP

C. FRANCESC MACIÀ, 26

JURADO RIVERA, ANTONIO

C. ISIDRE NONELL, 16

HERREZUELO PENCO, GRANADA

C. DEL PI, 12

SÁNCHEZ FEJOO, JOSE

C. EMPORDÀ, 65

GARCÍA XICOTA, XAVIER

CTRA. DE PÀLAUDÀRIES, 27

GARCÍA RONERO, VERONICA

BERTOMEU R I PORCELL, 18

SANJUAN TORRES, NÚRIA

C. SAGUNT, 13

REALITZACIÓ
COMPOSTATGE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Vista la proposta de la Regidora de Medi Ambient,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’aplicació de bonificació per compostatge domèstic als titulars
relacionats al punt anterior.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
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16.3.- APROVACIÓ CONVENI RECOLLIDA FRACCIÓ RESTA DE L'ESTABLIMENT
LIDL AL PARC COMERCIAL DE CAN MONTCAU
Vist que LIDL SUPERMERCADOS S.A. Sociedad Unipersonal, en endavant “LIDL”, ha
sol·licitat a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt la prestació del servei de recollida dels
residus procedents de l’activitat de l’establiment del tipus no selectiva.
Vist que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt pot prestar el servei de recollida de residus
comercials i de industrials, assimilables a domèstics, mitjançant una gestió directa, i el
servei de tractament mitjançant gestió indirecta.
Vista la proposta de la Regidor de medi ambient,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el Conveni de gestió de la fracció resta dels residus generats per
l’activitat comercial de LIDL al Parc comercial de Can Montcau.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

16.4.- APROVACIÓ DE LA SEGONA JUSTIFICACIÓ DE L'ALIANÇA DE L'AJUT PER
ACTIVITATS CULTURALS, DINS EL CONVENI AMB L'AJUNTAMENT PER A L'ANY
2018, I DEL SEGON PAGAMENT DE L'AJUT.
Vist l’informe tècnic de la regidoria de Cultura de 26 de setembre de 2018, favorable
respecte la segona justificació parcial presentada per l’entitat Ateneu l’Aliança, de l’ajut
per a l’organització d’activitats culturals, dins el conveni entre l’Ajuntament i l’Aliança
per a l’any 2018, que es transcriu a continuació:
“INFORME TÈCNIC RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L’ATENEU L’ALIANÇA EN CONCEPTE D’ORGANITZACIÓ
D’ACTIVITATS DURANT EL SEGON TRIMESTRE EN EL MARC DEL CONVENI
ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT I L’ATENEU L’ALIANÇA PER A
L’ANY 2018.
Amb data 27 de juliol número de registre d’entrada 7404, l’entitat Ateneu l’Aliança
presenta al registre de l’Ajuntament documentació per justificar la subvenció
concedida mitjançant conveni per a l’organització d’ACTIVITATS CULTURALS
portades a terme durant el segon trimestre de l’any en el marc del conveni de
col·laboració signat per aquest 2018.
L’acord tercer del conveni de col·laboració signat amb l’entitat el passat juliol de
2017 indica que l’Ajuntament subvencionarà l’entitat amb la quantitat de
15.000,00€ en concepte de suport a la programació d’activitats pròpia de l’entitat.
Tenint en compte que el primer trimestre l’Ajuntament ja va subvencionar l’entitat
amb la quantitat de 3.400,33€ per aquest concepte, el sobrant a destinar en
aquesta línia per la resta de l’exercici és d’11.599,67€.
Revisada la documentació, l’entitat presenta relació de factures degudament
complimentada, així com una fitxa d’activitat on fan la previsió, i una memòria
d’activitat amb el resultat obtingut un cop finalitzada l’activitat, així com cartellera i
altre material de difusió en el cas en què s’hagi editat.
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En aquest sentit la documentació presentada correspon a l’organització de 18
activitats, entre els mesos d’abril, maig i juny, per les quals sol·liciten un ajut de
8.703,06€ i presenten les memòries justificatives corresponents.
CONCLUSIÓ
Per tot l’exposat anteriorment, emeto informe FAVORABLE per tal que es pugui
fer efectiu el pagament de l’import de 8.703,06€ en concepte de la programació
d’activitats del segon trimestre de 2018.”
Vist que hi ha saldo suficient en la partida 01 3380 48001 “Subvencions nominatives
Cultura”, del Pressupost municipal de despeses de 2018, per atendre aquest
pagament.
Vist l’informe favorable de l’interventor.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la segona justificació parcial presentada per l’Ateneu l’Aliança, de la
subvenció per l’organització d’activitats culturals, dins el marc del conveni entre
l’Ajuntament i l’entitat per a l’any 2018.
Segon.- Aprovar el pagament a favor de l’Ateneu l’Aliança, de 8.703,06 euros, en concepte
de segon pagament de l’ajut per a activitats culturals, dins el conveni entre l’ajuntament i
l’entitat per a l’any 2018.
Tercer.- 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 9,45 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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