ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA
26 D’OCTUBRE DE 2020
Caràcter: Ordinari
Hora que comença: 18:10
Hora que acaba: 18:25
PRESIDEIX
Ignasi Simon Ortoll
ASSISTENTS
Ignasi Simon Ortoll
Maria del Mar Pedrerol Villarroya
Lourdes Estéfano Orozco
Albert Iglesias Boza
David Morales Campos
EXCUSA L’ASSISTÈNCIA
Fran Sánchez Castilla
ACTUA COM A SECRETÀRIA
Gemma Navarro Medialdea, secretària
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS
S’acorda aprovar l’acta de les sessions efectuades per la Junta de Govern Local els dies 19
d’octubre de 2020 –ordinària- i 22 d’octubre de 2020 –extraordinària pública-.
2.- DESPESES
No se n’han presentat.
3.- PROPOSTES
3.1.- RECURSOS HUMANS
PRP2020/323
APROVACIO PETICIO AJUT RECURS TECNIC A LA DIPUTACIO DE
BARCELONA (DESGINACIÓ VOCAL I PRESIDENT I ASSISTENCIA EN ELABORACIO
PROVES) BORSA TECNIC-A AUXILIAR BIBLIOTECA
Expedient: 2020/2865
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1. El passat 15 de juny de 2020 es van publicar al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona les bases del procés selectiu per la creació d’una borsa de
personal corresponent al lloc de treball de Tècnic/a auxiliar de Biblioteca de Lliçà d’Amunt.
2. Atès que en les citades bases s’indica en la base sisena que el Tribunal Qualificador
estarà composat per un vocal i suplent designat a proposta de la Diputació de Barcelona.
3. Atès que en les citades bases s’indica en la base sisena que el Tribunal Qualificador
estarà presidit per un funcionari/a de carrera o personal laboral fix de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt i que actualment l’Ajuntament no disposa de personal funcionari de carrera o
laboral fix per a presidir el citat procés.
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de recursos humans,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la solꞏlicitud de la petició del recurs tècnic a la Diputació de Barcelona “Assistència de
personal tècnic en tribunals i òrgans de selecció”.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
3.2.- ACCIÓ SOCIAL
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada usuari i la
proposta de la regidora d’acció social, la Junta de Govern Local acorda atorgar els següents ajuts
a famílies amb problemàtica econòmica i/o social
-

PRP2020/315, À.M.G.V.; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals
PRP2020/316; E.S.M.; un ajut de 77,97€ per a formació i llibres escolars, subjecte al
finançament extraordinari de la Diputació per lluitar contra l’exclusió social d’infants i
adolescents.
PRP2020/318; S.M.V.; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
PRP2020/319; M.A.G.; un ajut de 154,05€ per a transport públic.
PRP2020/320; M.N.S.P.; un ajut de 122,6€ per a transport públic

3.3.- SECRETARIA
PRP2020/324
DEIXAR SENSE EFECTE EL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE SANTA
EULÀLIA DE RONÇANA C/XALOC. NOVES CONDICIONS - EXPED-62/2011
I.- En data de 6 de juliol de 2011 l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana van signar conveni de colꞏlaboració en relació al subministrament elèctric de l’enllumenat
públic del carrer Xaloc de Santa Eulàlia de Ronçana.
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Entre altres pactes, s’acordava que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es comprometia a permetre que els
set fanals del carrer Xaloc situats al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana es connectin a la
xarxa d’enllumenat públic de Lliçà d’Amunt.
II.- En data 18 d’octubre de 2016 es va signar conveni de pròrroga al conveni abans esmentat per un
període de cinc anys més, en qual l’ajuntament de Sta. Eulàlia de Ronçana es comprometia a abonar
a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt la quantitat de 342 euros per la despesa elèctrica, amb pròrrogues
tàcites anuals si cap de les parts manifesta el contrari, amb la corresponent actualització anual d’IPC i
mantenint la resta de termes del conveni.
III.- En data 27 d’octubre de 2016 es va signar conveni de colꞏlaboració entre la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i l’Ajuntament de Lliçà d’amunt sobre les obres
d’itinerari de vianants a la Ctra. BV-1435, entre el Barri del Rieral i Lliçà d’Amunt PK. 8,950-9,670, que
entre d’altres conceptes, s’obligaven els esmentats Ajuntaments a fer-se càrrec, un cop executades les
obres, de les despeses de manteniment i conservació d’enllumenat públic.
IV.- El subministrament elèctric de l’enllumenat de l’itinerari del tram situat en el terme municipal de
Lliçà d’Amunt està connectat a la xarxa d’enllumenat públic de Santa Eulàlia.
D’acord amb les converses mantingudes entre els ajuntament dels dos municipis, de signar un conveni
de colꞏlaboració, en relació al pagament de les despeses de subministrament elèctric de l’enllumenat
públic del carrer Xaloc de Santa Eulàlia de Ronçana, i el pagament de les despeses de
subministrament elèctric de l’enllumenat públic del tram de l’itinerari de vianants a la Ctra. BV-1435 de
Lliçà d’Amunt. I atès que els trams d’enllumenat d’aquests indrets pràcticament són els mateixos
coincideixen.
Vista la proposta de l’Alcaldia
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Deixar sense efecte el conveni signat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana de 6 de juliol de 2011 i la pròrroga signada el 18 d’octubre de 2016 per
cinc anys més, en relació al subministrament elèctric de l’enllumenat públic del carrer Xaloc de Santa
Eulàlia de Ronçana.
Segon.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana es farà càrrec de les despeses del
subministrament elèctric de l’enllumenat públic i el manteniment dels fanals del tram de l’itinerari de
vianants a la Ctra. BV-1435 dins del terme municipal de Lliçà d’Amunt, a partir del mes de gener de
2019, data en que es va inaugurar oficialment l’Itinerari. Per contra, i partir de la data esmentada,
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es farà càrrec de les despeses del subministrament elèctric de
l’enllumenat públic i el manteniment dels fanals del carrer Xaloc de Santa Eulàlia de Ronçana.
Tercer: Notificar aquest acord a tots els interessats.
3.4.- ESPORTS
PRP2020/184 MODIFICACIÓ DEL CANON ESTABLERT PER LA GESTIÓ DE LA PISCINA
MUNICIPAL D’ESTIU DEGUT AL COVID-19
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Expedient: 2020/2113
Tal i com es va establir al Pla de reobertura de la piscina municipal, cal que l’equipament compleixi
amb les recomanacions sanitàries mínimes per a l'obertura de les piscines definides en el Reial Decret
742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines, per tal
de minimitzar el potencial de transmissió de COVID-19 i proporcionar un ambient segur i saludable en
aquestes instalꞏlacions.
Una de les mesures més importants és la del control d’aforament i aquest s’ha vist reduït a la meitat.
Aquesta mesura garanteix la distància suficient i el control exhaustiu dels usuaris del servei.
Com a mesura social i econòmica es proposa la reducció del cànon de la gestió integral de la piscina a
la part proporcional a de la autorització d’aforament, és a dir al 50%.
El cànon per la temporada d’estiu 2020 seria de 2.500,00 €.
Vista la proposta del Regidor d’esports
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la mesura social i econòmica de reducció del cànon de la piscina d’estiu al 50%.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
3.5.- INTERVENCIÓ
PRP2020/310 CANCELACIÓ TOTAL PRÉSTEC BANC SABADELL 5794
Expedient: 2020/2767
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt té un líquid disponible capaç de fer front a l’amortització total del préstec
de Banc Sabadell 0081-8074775794, amb un capital pendent de 211.784,69 €.
Aquest préstec té actualment un tipus d’interès del 3,352%, es va formalitzar el 28/07/2014, per
508.000 €, i tenia una data prevista de venciment de 30/09/2024.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Cancelꞏlar totalment el préstec 0081-8074775794 de Banc Sabadell, amb un capital pendent
de 211.784,69 €, i pagar-ne la fracció corresponent d’interessos meritats del trimestre en curs.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

4

4.- PROPOSTES URGENTS
4.1.- PRP2020/330 APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE REOBERTURA DE L’ESPAI JOVE EL
GALLINER AMB LES ACTUALITZACIONS DEL PROCICAT
Expedient: 2020/2921
La Regidoria de Joventut ha elaborat el protocol de reobertura de l’equipament de Joventut amb
les últimes actualitzacions del PROCICAT, adaptant les mesures de seguretat per al seu
funcionament en el context actual de pandèmia.
Vista la proposta del Regidor de joventut
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Revisar el protocol i confirmar la reobertura de l’espai amb les últimes actualitzacions del
PROCICAD..
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
4.2.- PRP2020/331
APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE SEGONA BESTRETA DE L’AJUT
2020 A L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL Expedient: 2020/2929
Atès el Conveni de colꞏlaboració entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Lliçà d’Amunt.
Vist l’informe del tècnic municipal de medi ambient sobre el pagament d’una segona bestreta de l’ajut
previst pel 2020 a l’Associació de voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar el pagament a l’Associació de voluntaris de Protecció Civil d’una segona bestreta,
d’import de 15.000,00€, de l’ajut previst per a l’any 2020, en el Conveni entre l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt, a imputar a la partida 12-135048001.
4.3.- PRP2020/332 APROVACIÓ D’UN CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE
L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL I L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D'AMUNT PER AL
MANTENIMENT DE FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS
Expedient: 2020/2932
Atès que el manteniment de franges de protecció contra incendis forestals afecta els límits municipals
entre Lliçà de Vall i Lliçà d’Amunt, de manera que la protecció de domicilis de Lliçà de Vall implica fer
tasques de manteniment en el municipi de Lliçà d’Amunt, i viceversa.
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Atès que la normativa sectorial determina que en aquests casos cal signar un conveni
interadministratiu específic.
Vista la proposta de conveni interadministratiu consensuada pels serveis tècnics i jurídics dels dos
consistoris
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar el Conveni interadministratiu entre l’Ajuntament de Lliçà de Vall i l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt per al manteniment de les franges de protecció contra incendis forestals.
4.4.- PRP2020/313 APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE L’ATENEU L’ALIANÇA DELS
AJUTS PER A ACTIVITATS CULTURALS CORRESPONENTS A JUNY I JULIOL 2020
Expedient: 2020/2799
Vist l’informe tècnic de la regidoria de Cultura de 29 de setembre de 2020, favorable respecte la
justificació presentada per l’entitat Ateneu L’Aliança, de l’ajut per l’organització d’activitats durant
els mesos de juny i juliol, en el marc del conveni entre l’Ajuntament i l’Aliança per a l’any 2020,
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 I
ESPECTACLES INFANTILS DURANT ELS MESOS DE JUNY I JULIOL EN EL MARC DEL
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT I L’ATENEU L’ALIANÇA PER A
L’ANY 2020
Amb data 14 de juliol, i número de registre d’entrada 6221, l’entitat Ateneu l’Aliança
presenta documentació per justificar la subvenció concedida per a la organització
d’ACTIVITATS CULTURALS en el marc del conveni de colꞏlaboració signat per aquest
2020.
El conveni de colꞏlaboració 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
d’organització d’una programació estable d’activitats de caire cultural, i de 6.000,00€ per a
la organització d’un cicle d’activitats infantils.
Revisada la documentació de la justificació corresponent, 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.
Vist això, adjunto a aquest informe resum d’aquesta tercera justificació parcial que afecta
íntegrament al conveni d’activitats, deixant una romanent a la partida per import de
10.790,33€.
CONCLUSIÓ
6

Per tot l’exposat anteriorment, emeto informe FAVORABLE per tal que es pugui fer efectiu
el pagament de l’import de 1.992,19€ en concepte d’activitats culturals programades entre
els mesos de juny i juliol de 2020.”
Vist que hi ha saldo suficient en la partida 01 3380 48001 del Pressupost municipal de despeses
de 2020, per atendre aquest pagament.
Vist l’informe favorable de l’interventor.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar la justificació presentada per l’Ateneu L’Aliança, de l’ajut per a l’organització
d’activitats culturals durant els mesos de juny i juliol de 2020, en el marc del conveni entre
l’ajuntament i l’entitat per a l’any 2020.
SEGON: Aprovar el pagament a favor de l’Ateneu l’Aliança, de l’import de 1.992,19€ en concepte
d’organització d’activitats culturals durant els mesos de juny i juliol de 2020.
4.5.- CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A
PROJECTES I ACTIVITATS D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL 2020
Vist que en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 23.07.2020, han estat
publicades les convocatòries per a l’any 2020, de subvencions per a projectes i activitats d’utilitat
pública i interès social de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en règim de concurrència competitiva,
d’acord amb les Bases reguladores específiques publicades al BOPB el 10.07.2020.
Vistos els informes tècnics emesos per les regidories de Cultura, Educació, Acció social i Gent
gran, d’acord amb els criteris de valoració de cada convocatòria, respecte les solꞏlicituds
presentades per les entitats que s’hi han acollit dins el termini de presentació de solꞏlicituds,
del 24 de juliol fins al 15 de setembre de 2020.
Vist l’informe de la regidoria de Cultura, de 15.10.2020, sobre la valoració i distribució de les
puntuacions de les solꞏlicituds d’ajuts a entitats que promoguin activitats d’interès cultural al propi
municipi (CULT-2), en el sentit d’ajustar el pressupost inicial de la convocatòria, de 22.000 Euros,
a 5.500 Euros, per adequar la distribució dels ajuts a la situació i terminis actuals, alterats
respecte els inicialment previstos per motiu de la crisi sanitària causada per la Covid-19.
Vist que les regidories compten amb aplicació pressupostària dins el pressupost de despeses
2020, per atendre el pagament dels ajuts que s’hi aprovin.
Vist l’informe favorable de l’interventor.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar, dins la convocatòria de la regidoria de Cultura, d’ajuts a entitats culturals que
promoguin activitats d’interès cultural dutes a terme al propi municipi (2020-CULT-2), a càrrec de
l’aplicació 01 3380 48000 del pressupost municipal de despeses 2020, els ajuts següents:
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Entitat

CIF

Subvenció, en €

1 Coral l’Aliança

G08957946

1.751,59

2 Grup Folklòric Gitanes
3 Ass. de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt
4 Colla de diables Vall del Tenes

G63904957
G63533293
G65769937

690,00
245,22
1.751,59

Total: 4.438,40
Desestimar la solꞏlicitud presentada per l'Associació Barri La Sagrera de Lliçà (CIFG66772930),
amb data 13.09.2020 i registre d’entrada 2020-7864, per a l’activitat Festa de la Castanyada,
donat que han comunicat l’anulꞏlació de l’esdeveniment per les restriccions actuals per la Covid19, segons informe tècnic de la regidoria de Cultura de 15.10.2020.
SEGON: Aprovar, dins la convocatòria de la regidoria de Cultura, d’ajuts per a la participació a
la festa de Carnestoltes en la categoria de comparsa o carrossa (2020-CULT-3), a càrrec de
l’aplicació 01 3380 48000 del pressupost municipal de despeses 2020, l’atorgament de l’ajut:
Entitat

CIF

1 Ass. de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt

G63533293

Subvenció, en €
250,00

TERCER: Aprovar, dins la convocatòria de la regidoria de Cultura, d’ajuts per a l’elaboració de
carrosses que participin en la gran cavalcada de Reis (2020-CULT-4), a càrrec de l’aplicació 01
3380 48000 del pressupost municipal de despeses 2020, l’atorgament de l’ajut:
Entitat

CIF

1 Colla de diables Vall del Tenes

G65769937

Subvenció, en €
250,00

QUART: Aprovar, dins la convocatòria de la regidoria d’Educació (2020-EDU-1), a càrrec de
l’aplicació 03 3230 48000 del pressupost municipal de despeses 2020, l’atorgament dels següents
ajuts:
Entitat

CIF

1 AMPA Els Picots
2 AMPA Miquel Martí i Pol
3 AMPA EB Palaudàries
4 AMPA EB Nova Espurna

G08883530
G62366224
G65695694
G65697476

Subvenció, en €
1.142,40
999,60
928,20
928,20

Total: 3.998,40
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CINQUÈ: Aprovar, dins la convocatòria de la regidoria d’Acció social (2020-AS), a càrrec de
l’aplicació 04 2310 48000 del pressupost municipal de despeses 2020, la concessió dels següents
ajuts:
Entitat

CIF

Subvenció, en €

1 Associació Amunt Dones

G65193765

450,00

2 Ass. de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt

G63533293

100,00

Total: 550,00
SISÈ: Aprovar, dins la convocatòria de la regidoria de Gent gran (2020-GEN), a càrrec de
l’aplicació 06 3370 48000, del pressupost municipal de despeses 020, l’atorgament dels següents
ajuts:
Entitat

CIF

1 Ass. Jubilats i Pensionistes Palaudàries G65895377
2 Ass. de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt G63533293

Subvenció, en €
1.000,00
1.000,00

Total: 2.000,00
SETÈ: Declarar desertes les següents convocatòries d’ajuts per no haver-hi rebut cap solꞏlicitud
dins el termini establert, com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19, que ha impedit
desenvolupar les activitats a què s’adrecen els ajuts, segons han informat les respectives
regidories convocants:
- Cultura: subvencions per a entitats culturals per als desplaçaments en activitats que promoguin i
difonguin el nom de Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit local (2020-CULT-5).
- Joventut (2020-JOV).
- Esports: ajuts per a esdeveniments i actes esportius puntuals (2020-1-ESP), i ajuts per a
esportistes locals d’alt nivell que promoguin i difonguin el nom de Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit
local (2020-2-ESP).
- Cooperació (2020-COO).
VUITÈ: Ampliar el termini màxim de justificació dels ajuts fins al 30 de novembre en totes les
Convocatòries, amb el benentès que quant abans presentin les entitats les seves justificacions,
abans podrà procedir l’Ajuntament al pagament dels ajuts.
NOVÈ: El pagament de les subvencions atorgades es farà d’un sol cop en totes les
convocatòries, un cop aprovades les justificacions que les entitats presentin d’acord amb les
bases i convocatòries de les diferents línies d’ajut.
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4.6.- CONFORMITAT AMB EL PROGRAMA GENERAL D’INVERSIONS (PGI) DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DINS DEL PLA XGL 2020-2023.
Vist que en data 6 d’agost de 2020 (registre d’entrada d’Eacat 2020-7126), la Diputació de
Barcelona ha notificat a l’Ajuntament l’aprovació del Programa general d’inversions (PGI), del Pla
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, dins el qual ha concedit a l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt l’import de 976.005,20 Euros, distribuït en dues línies de suport:
- Línia de suport 1 “Projectes sostenibles” (80% del total): 780.804,16 Euros.
-Línia de suport 2 “Fons incondicionat d’inversió” (20% del total): 195.201,04 Euros
Vist que dins la Línia 1 es financen fins a tres projectes d’inversió sostenible en els termes del
PGI, i que dins la Línia 2 es financen despeses d’inversió generalista de l’ens destinatari,
destinant-se ambdues línies a despesa dels capítols 6 i 7 del pressupost de despeses de l’ens.
D’acord amb el règim regulador del PGI, recollit en l’Annex 1 de l’acord ’aprovació, que en
l’article 10 estableix el termini fins al 30 d’octubre de 2020, per que els destinataris presentin la
seva conformitat amb el Programa, i informin dels projectes d’inversió que preveuen solꞏlicitar
dins la Línia 1 d’ajut, sense que aquesta informació sigui vinculant en la selecció definitiva dels
projectes per als quals es solꞏlicitarà finançament.
Atenent a les directrius del PGI i un cop valorades les necessitats del municipi, interessa informar
a la Diputació, dins el tràmit de Conformitat amb el PGI, les següents actuacions d’inversions:
1) Títol: “Parc de Ca l’Artigues”:
Àmbit: Nova inversió sostenible
Pressupost total: 300.000,00 Euros
Ajut PGI a solꞏlicitar: 200.000,00 Euros
Any: 2021
2) Títol: “Pont per a vianants Riera del Tenes”
Àmbit: Nova inversió sostenible
Pressupost total: 330.000,00 Euros
Ajut PGI a solꞏlicitar: 150.000,00 Euros
Any: 2021
3) Títol: “Inversions del servei de recollida d’escombraries i neteja viària”
Àmbit: Nova inversió sostenible
Pressupost total: 900.000,00 Euros
Ajut PGI a solꞏlicitar: 430.804,16 Euros
Any: 2021
Vist l’informe favorable de l’interventor.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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PRIMER: Aprovar la Conformitat amb el Programa general d’inversions (PGI), del Pla XGL 20202023 de la Diputació de Barcelona, i acceptar l’import concedit dins d’aquest Programa de
subvencions i la seva distribució en les dues línies de suport que hi estableix.
SEGON: Presentar el tràmit de Conformitat amb el PGI dins el termini establert, i informar en
aquest les tres actuacions d’inversió indicades anteriorment, d’acord amb el règim regulador del
Programa.
ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats
4.7.- PRP2020/334
APROVACIÓ BASES MITJANÇANT PROCÉS D'URGÈNCIA PER LA
CREACIO DE BORSA DE TERBALL DE TECNIC/A AODL
Expedient: 2020/284
Redactades les bases que regiran el procés selectiu, torn lliure, per la creació d’una borsa de treball
amb caràcter d’urgència i excepcional de tècnic/a AODL en règim laboral temporal, adscrit/a al
departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Lliçà 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 el procés selectiu.
Vista la proposta de l’Alcalde i regidor de recursos humans,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar les bases que regeixen el procés selectiu per la creació d’una borsa de treball amb
caràcter d’urgència i excepcional pel lloc de treball de tècnic/a AODL, adscrit/a al departament de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt.
SEGON: Publicar l’anunci de les bases que regiran el procés selectiu al e-tauler de la pàgina web
municipal de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt,.
4.8.- PRP2020/333 FINALITZACIÓ CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ GENT GRAN PER EL
SERVEI DE CONSERGERIA I BAR DEL CASAL DE LA GENT GRAN
L’Ajuntament té signat un conveni amb l’Associació Gent Gran de Lliçà d’Amunt per la gestió del
servei de consergeria i de bar del Casal de la Gent Gran, situat al carrer Folch i Torres.
El conveni té una vigència d’un any des de la seva signatura, sent la data de finalització el 29 de
gener de 2021.
La clàusula setena d’aquest Conveni regula que amb tres mesos d’antelació abans de la seva
finalització es valorarà fer un nou conveni.
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Valorada aquesta circumstància, resulta que no és d’interès de l’Ajuntament renovar ni fer un nou
conveni.
Vista la proposta de la Regidora de gent gran,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- No renovar el Conveni amb l’Associació de Gent Gran de Lliçà d’Amunt per a la gestió
del servei de consergeria i de bar del Casal de la Gent Gran, situat al carrer Folch i Torres, ni fer
cap altre conveni nou, donant-lo per finalitzat a partir del 29 de gener de 2021,
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
i no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 18:25 de tot el que jo com a
secretària certifico.
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