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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  EL DIA       
20 DE MAIG DE 2020 
 
 
Lliçà d’Amunt, 20 de maig de 2020.  
 
A les 18,00 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió 
ordinària de primera convocatòria que, de conformitat a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i al trobar-se vigent l’estat 
d’alarma declarat pel RDL 463/2020, de 14 de març, es celebrarà de manera 
telemàtica, i que presideix el senyor Alcalde, Ignasi Simón i Ortoll. Hi assisteixen els 
regidors i regidores Maria del Mar Pedrerol Villarroya, David Morales Campos, Fran 
Sánchez Castilla, Lourdes Estéfano Orozco i Albert Iglesias Boza. 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 darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, 
que fou el dia 13 de maig de 2020. 
 
 
2.- DESPESES 
 
No se n’han presentat. 
 
 
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. 325; MNSP; un ajut de 45,4€ per a transport públic. 
- Pr. 326; RAOG; prestació del servei de Teleassistència. 
- Pr. 330; LSs, un ajut de 420€ per a alimentació i higiene, a re4partir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 331; FMY; un ajut de 120€ per a alimentació i higiene; a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 332; MCFJ; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene; a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 333; ADM; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 334; MCM; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 335; MPG; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 336; ARR; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 337; SSM; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
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- Pr. 338; MHP; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals. 

- Pr. 339; MHP; prestació del Servei de treballadora familiar municipal. 
 

 
 
4.- ACCEPTACIÓ  DE L’AJUT  PER AL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL 
DE TITULARITAT MUNICIPAL DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA, LÍNIA 1 I 2, 
PERÍODE 2017-18 I 2018-19. (Pr. 327) 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 14 de maig de 2020, ha 
portat a terme l´aprovació del Programa complementari de sosteniment del servei de 
l’escola bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019 (exp. núm. 
2020/0005787). 
 
Vista la proposta del Regidor d’educació i esports. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l´ajut de 57.000,11€, de la Diputació de Barcelona, codi XGL 20/X/282557, 
que complementa l’ajut de 74.249,89€ atorgat en 2019 per a aquest curs, ja justificat i 
cobrat, i amb les dades de l’alumnat acreditades (línia 1 període 2017-18) 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
5.- SOLꞏLICITUD D'AJUT AL SOSTENIMENT DEL SERVEI DE L´ESCOLA BRESSOL 
(Pr. 328)  
 
Vist l’anunci del BOPB del 18 de maig de 2020 de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, pel qual es convoquen subvencions, mitjançant el procediment de concessió 
directe amb concurrència, destinades al sosteniment del servei de l´escola bressol 
municipal de la demarcació de Barcelona, per el curs 2018-19, promogudes per la 
Gerència de Serveis d´Educació.  

 
Atès que els principis que inspiren la convocatòria són els de garantir la continuïtat dels 
serveis i el d’afavorir l'accés als centres i serveis educatius municipals del primer cicle 
d'educació infantil als infants promovent l’escolarització equilibrada, en condicions d’igualtat 
d'oportunitats, educació inclusiva i equitat. 
 
Vista la proposta del Regidor d’educació i esports. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la solꞏlicitud per tal de concórrer a la convocatòria d’aquest ajut d’acord 
amb les despeses de personal i corrents derivades del funcionament de les escoles bressol 
municipals Nova Espurna i Palaudàries i generades dins el curs escolar 2018-19.  
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
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6 – RATIFICACIÓ DEL DECRET DE SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
D’IMPRESSIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL INFORMA’T FINS QUE ES PUGUI 
REPRENDRE EL SERVEI 
 
S’acorda ratificar el Decret d’Alcaldia número 321, emès el dia 29 d'abril de 2020, que és 
del següent contingut: 
 

“Amb data 14 de març de 2020 el Consell de Ministres va declarar l'estat d'alarma, 
a l'empara del que estableix l'article 116 de la Constitució Espanyola de 1978 i de la 
Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i de setge, RD 
463/2020, de 14 de març. 
 
Amb data 16 d’abril de 2020, la tècnica de Comunicació ha emès informe en relació 
al contracte del Servei d’impressió del butlletí municipal Informa’t que edita 
mensualment l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en el qual s’exposava que l'execució 
del contracte ha esdevingut impossible atesa la declaració de l’estat d’alarma i a la 
impossibilitat del repartiment del mateix, solꞏlicitant la suspensió total de l'esmentat 
contracte administratiu. 
 
Amb data 18 de març de 2020 es va publicar al BOE el Reial decret llei 8/2020, de 
17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i 
social del COVID-19. Entre el conjunt de disposicions que preveu, l'article 34 
estableix una sèrie de mesures en matèria de contractació pública per palꞏliar les 
conseqüències del COVID-19. Aquest precepte ha estat objecte de modificació pel 
Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents 
complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al  COVID-19, que afecta 
els contractes de serveis i subministraments de prestació successiva.  
 
Vist l’article 34 del RD 8/2020, modificat pel RD 11/2020, que estableix que, els 
contractes públics de serveis de prestació successiva, vigents a l'entrada en vigor 
d'aquest Reial decret llei, l'execució del qual esdevingui impossible com 
conseqüència del COVID-19 o les mesures adoptades per l'Estat, les comunitats 
autònomes o l'Administració local per combatre-ho, quedaran automàticament 
suspesos des que es produís la situació de fet que impedeix la seva prestació i fins 
que aquesta prestació es pugui reprendre. A aquests efectes, s'entendrà que la 
prestació pot reprendre quan, havent cessat les circumstàncies o mesures que la 
vinguessin impedint, l'òrgan de contractació notificarà el contractista la fi de la 
suspensió. 
 
Quan d'acord amb el que disposa el paràgraf anterior, l'execució d'un contracte 
públic quedi en suspens, l'entitat adjudicadora haurà d'abonar al contractista els 
danys i perjudicis efectivament soferts per aquest durant el període de suspensió, 
prèvia solꞏlicitud i acreditació fefaent de la seva realitat, efectivitat i quantia pel 
contractista. Els danys i perjudicis per què el contractista podrà ser indemnitzat 
seran únicament els següents: 
 
1r Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al  
personal que figurés adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del 
contracte, durant el període de suspensió. 
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2n Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de 
suspensió del contracte. 
 
3r Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instalꞏlacions 
i equips relatius a el període de suspensió del contracte, adscrits directament a 
l'execució del mateix, sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no 
van poder ser emprats per altres finalitats diferents durant la suspensió del 
contracte. 
 
4t Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i 
vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i 
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte. 
 
En cas de suspensió parcial, els danys i perjudicis a abonar seran els 
corresponents d'acord amb el present apartat d'aquest article a la part del contracte 
suspesa. 
 
Això no obstant, en el cas que entre el personal que figurés adscrit al contracte a 
què es refereix el punt 1r d'aquest apartat es trobi personal afectat pel permís 
retribuït recuperable que preveu el Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, 
l'abonament per l'entitat adjudicadora de les corresponents despeses salarials no 
tindrà el caràcter d'indemnització sinó d'abonament a compte per la part 
corresponent a les hores que siguin objecte de recuperació en els termes de l'article 
tres de l'esmentat Reial Decret Llei, a tenir en compte en la liquidació final del 
contracte. 
 
Vist que no serà aplicable a les suspensions a què es refereix el present article el 
que disposa l'apartat 2.a) de l'article 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre. 
 
Vist que la suspensió dels contractes de sector públic d'acord amb aquest article no 
constituirà en cap cas una causa de resolució dels mateixos. 
 
Vistos els antecedents anteriors i de conformitat amb el que estableixen els articles 
208 i en la disposició addicional segona de la LCSP, 
 
HE RESOLT,  
 
PRIMER: Suspendre totalment el contracte administratiu del Servei d’impressió del 
butlletí municipal Informa’t que edita mensualment l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
amb efectes des del 16 de març de 2020 i fins que aquesta prestació es pugui 
reprendre. A aquests efectes, s'entendrà que la prestació pot reprendre quan, 
havent cessat les circumstàncies o mesures que la vinguessin impedint, l'òrgan de 
contractació notificarà el contractista la fi de la suspensió. 
 
SEGON: Amb l'objecte de que l'òrgan de contractació pugui procedir a abonar al  
els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest durant el període de 
suspensió, el contractista ha de dirigir solꞏlicitud i acreditació fefaent de la realitat, 
efectivitat i quantia dels danys i perjudicis efectivament soferts pel contractista. Els 
danys i perjudicis per què el contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els 
següents: 
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1r Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista a el 
personal que figurés adscrit amb data 14 de març de 2020 l'execució ordinària del 
contracte, durant el període de suspensió. 
 
2n Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius a el període de 
suspensió del contracte. 
 
3r Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instalꞏlacions 
i equips relatius a el període de suspensió del contracte, adscrits directament a 
l'execució del mateix, sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no 
van poder ser emprats per altres finalitats diferents durant la suspensió.  
 
4t Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i 
vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i 
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte. 
 
En el cas que entre el personal que figurés adscrit al contracte a què es refereix el 
punt 1r d'aquest apartat es trobi personal afectat pel permís retribuït recuperable 
que preveu el Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, l'abonament per l'entitat 
adjudicadora de les corresponents despeses salarials no tindrà el caràcter 
d'indemnització sinó d'abonament a compte per la part corresponent a les hores 
que siguin objecte de recuperació en els termes de l'article tres de l'esmentat Reial 
Decret Llei, a tenir en compte en la liquidació final del contracte. 
 
TERCER: Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local. 
 
QUART: Notificar aquesta resolució al contractista.” 

 
 
7 – RATIFICACIÓ DEL DECRET D’AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI D’IMPRESSIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL INFORMA’T 
 
S’acorda Ratificar el Decret d’Alcaldia número 370, emès el dia 15 de maig de 2020, 
que és del següent contingut: 
 

“Per Decret d’Alcaldia número 321 de 29 d’abril de 2020 es va resoldre suspendre 
el contracte administratiu del Servei d’impressió del butlletí municipal Informa’t que 
edita mensualment l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt signat amb l’empresa CATVL 97 
SLU, com a conseqüència de la impossibilitat de prestar el servei per la declaració 
de l’estat d’alarma sanitària. 
 
Vist l’informe emès pel Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt en data 13 de maig de 2020, que assenyala que ja és possible reiniciar el 
servei. 
 
És per tot això que he resolt: 
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Primer.- Aixecar, amb efectes del dia d’avui, la suspensió del contracte administratiu 
del Servei d’impressió del butlletí municipal Informa’t que edita mensualment 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt signat amb l’empresa CATVL 97 SLU. 
 
Segon.- Ratificar aquesta resolució en la propera junta de Govern Local que es 
celebri. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.” 

 
 
8.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
8.1.- APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA MITJANÇANT 
CONCURSOPOSICIÓ, TORN LLIURE, PER LA CREACIO D’UNA BORSA DE 
TREBALL DE TECNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA DE L’AJUNTAMENT DE 
LLIÇÀ D’AMUNT, I AIXECAMENT SIMULTANI DE LA SUSPENSIÓ DELS 
TERMINIS DE LA CONVOCATÒRIA. (Pr. 329) 
 
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs-oposició torn 
lliure, d’una borsa de treball de tècnic/a auxiliar de biblioteca en règim laboral temporal, 
adscrita a la biblioteca 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.  
 
Atès la proposta a la junta de govern local realitzada el passat 9 de març de 2020 i que 
hauria d’haver estat aprovada a la sessió telemàtica del passat 15 d’abril de 2020 la 
qual finalment no es va celebrar. 
 
Atès que actualment els terminis administratius estan suspesos a causa de l’alerta 
sanitària i d’acord al RD 463/2020, de 14 de març, on s’estableix la suspensió dels 
terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. En 
conseqüència, els terminis vinculats als tràmits de les convocatòries vigents van 
quedar suspesos, i es va determinar que els nous terminis es fixarien quan perdés 
vigència l'esmentat decret i finalitzés el període d'alarma. 
 
Atès que actualment tenim personal de la plantilla de la Biblioteca municipal en 
situació d’incapacitat temporal de llarga durada. 
 
Atès que actualment ens trobem en un moment de desescalada de la crisi sanitària a 
causa del covid-19 i què ja hi ha previsió d’obertura de la biblioteca municipal a partir 
del proper 1 de juny de 2020. 
 
Vista la proposta de l’Alcaldia, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per la creació d’una borsa de 
treball de tècnic auxiliar de biblioteca en règim laboral temporal mitjançant concurs 
oposició, torn lliure, per cobrir possibles vacants del lloc de treball de tècnic/a auxiliar 
de biblioteca, aixecant simultàniament la suspensió dels terminis administratius de la 
convocatòria. 
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SEGON: Sotmetre-les a informació pública pel termini de quinze 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: Disposar que totes les solꞏlicituds per prendre-hi part hauran de ser 
tramitades de forma electrònica davant la situació d’alerta sanitària en la que ens 
trobem. 
 
QUART: Publicar l’aixecament de terminis per motius d’urgència al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona 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 18,20 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 
 


