ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
3 DE JUNY DE 2020
Lliçà d’Amunt, 3 de juny de 2020.
A les 18,25 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 20 de maig de 2020.
2.- DESPESES
S’acorda aprovar la següent relació de documents d’Autorització, Disposició i
Reconeixement d’Obligació (relació número O/2020/15):
-

Endesa Energia SA: Terme energia variable, afores can Melé; d’import
4.591,35€; amb càrrec a la partida 16/9200/22100.
Endesa Energia SA: Terme energia variable, afores can Melé; d’import
3.962,54€; amb càrrec a la partida 16/9200/22100.
Endesa Energia SA: Terme energia variable, afores can Melé; d’import
3.606,80€; amb càrrec a la partida 16/9200/22100.
Garriga Obres i Serveis SL; construcció d’un mur al carrer Bedoll; d’import
41.322,95€; amb càrrec a la partida 25/1532/21000.
Cibesa Obres i Serveis SL; demolició de vorera existent, formació de llosa de
formigó amb vorera, al carrer Bedoll; d’import 10.234,71€; amb càrrec a la
partida 25/1532/21000.
Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt, treballs realitzats a Can
Montcau, 1r trimestre 2020; d’import 6.805,77€; amb càrrec a la partida
25/1532/22699.
Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt, Servei de manteniment 1r
trimestre 2020; d’import 8.900,44€; amb càrrec a la partida 25/1532/22699.
Tallers Manteniment Medi Ambient S:L; operació 220200004336; d’import
4.829,06€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Jardineria Pedrerol SCP; Servei manteniment i neteja de part del jardins i
espais verds; d’import 5.656,75€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; Servei comarcal de
deixalleries, segon trimestre 2020; d’import 34.106,09€; amb càrrec a la
partida 18/1622/22700.
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3.- PRÓRROGA DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE CÀTERING DEL SOPAR DE LES
ÀVIES (Pr.1314)
El passat 2019 es va convocar concurs públic per a la contractació de l’empresa que
havia de portar a terme el càtering de l’esdeveniment Sopar de les Àvies, que se
celebra anualment en el marc de la Festa Major.
L’empresa a la que se li va adjudicar el servei va ser Càtering Mallol.
El contracte era prorrogable per a un any més, i la previsió era aprovar la pròrroga i
que l’esmentada empresa portés a terme el servei novament durant l’edició d’enguany.
Però, donada la situació d’excepcionalitat que estem vivint actualment a causa de la
pandèmia Covid19, el Sopar de les Àvies, previst per al 10 de setembre de 2020, no
es podrà celebrar.
Per aquest motiu, ens veiem obligats a posposar la data del segon any de pròrroga del
contacte, a la celebració de la festa en el marc de la Festa Major 2021.
Vista la proposta del Regidor de Cultura,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar una pròrroga del segon any que preveia el contracte del Servei de
Càtering del Sopar de les Àvies, posposant la seva execució a la celebració de
l’esdeveniment del Sopar de les Àvies en el marc de la Festa Major 2021.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
4.- AFERS DE SERVEIS SOCIALS
4.1.- 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:
-

Prp. 1329; IMP; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
Prp. 1331; LS; un ajut de 60€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
Prp. 1338; RTY; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
Prp. 1340; AEC; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
Prp. 1349; MAG; un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
Prp. 1351; IFR; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
Prp. 1352; AOM; un ajut de 100€ per a medicació.
Prp. 1353; LPC; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
Prp. 1354; BAL; un ajut de 480€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
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-

Prp. 1370; LFV; un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.

5.- RESCISSIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’UN TERRENY AL CAMÍ
DE LA CREU DE BADUELL (PRP 1366)
En data 30 de novembre de 2017 L’Ajuntament i el Sr. J.F.C. van signar un contracte
d’arrendament d’un terreny de 100 m2 al Camí de la Creu de Baduell, amb la finalitat
d’instalꞏlar una torre de telecomunicacions a la zona de Palaudàries del municipi.
Aquesta torre havia de ser instalꞏlada per Telefònica. El segon paràgraf del pacte
segon d’aquest contracte estableix la possibilitat que l’arrendatari rescindeixi
unilateralment el contracte durant els primers 5 anys de vigència.
En data 25 de maig de 2020 Telefònica va notificar la posada en marxa d’una nova
antena ubicada al carrer Creu de Baduell 87. Aquesta antena substitueix a la que
havia d’anar en el terreny esmentat, la qual ja no es construirà.
Es constata, doncs, la innecessarietat de mantenir el contracte d’arrendament signat
amb el Sr. J.F.C.
Vista la proposta de la Regidora de Companyies de serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Rescindir el contracte d’arrendament d’un terreny de 100 m2 al Camí de la
Creu de Baduell amb el Sr. J.F.C.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
6 – APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT DE CAMINS
FORESTALS PER LA PREVENCIÓ D'INCENDIS (Prp 1379)
Vist l’informe del tècnic municipal de medi ambient sobre el manteniment dels camins
forestals com a mesura de prevenció d’incendis, en el marc del Pla de Prevenció
d’Incendis municipal 2016-2020 (PPI)
Vist que s’han demanat dos pressupostos per a la realització de les feines descrites al
PPI.
Atès que la contractació és inferior a 15.000 € més IVA, tractant-se doncs d’un
contracte menor
Atès que la Diputació de Barcelona dóna un ajut del 85% de l’import descrit al PPI
Vista al proposta de la Regidora de medi ambient.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la contractació de l’empresa Obres i Paviments Llovet, SL, per a la
realització del manteniment dels camins forestals 2020 segons descripció del PPI, per
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un valor de 4.648,78€, més IVA 21%, amb aplicació a la partida del pressupost
municipal de medi ambient 13.1710.22699.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

7 – AFERS SOBREVINGUTS
7.1- APROVACIÓ DE LA REUTILITZACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE
MONITORS/ES DEL CASAL D’ESPORTS, ESTIU I JOVE DE L’ANY 2019.
El passat 2 d’abril de 2020 es va publicar a la revista municipal “Informa’t” la
convocatòria per la participació a la borsa de treball de monitors/es pel casal d’esports,
estiu i jove de l’any 2020, on de forma simultània s’informava que els terminis de
presentació d’instàncies havien quedat suspesos degut a la declaració de l’estat
d’alarma.
Dies abans, es van suspendre els terminis de la convocatòria a causa de l’alerta
sanitària i d’acord al El 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 la proposta de l’àrea de Joventut i Esports pel casal d’estiu de l’any 2020
rebuda ahir dia 1 de juny contempla un casal d’estiu unificat iniciant-se el proper 29 de
juny i amb una necessitat aproximada de contractació de 42 monitors/es, 3 directors/es
i 1 integrador/a social, quantitat que podria variar en funció del número d’infants que
s’inscriguin.
Atès que si el casal s’ha d’iniciar el 29 de juny no es disposa de temps suficient per
crear un nou termini pel procés selectiu.
Atès que a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt tenim la llista d’admesos/exclosos del
procediment selectiu de l’any 2019 i que es aprovar a través del Decret núm.: 503 de
data 10 de maig de 2019 i publicat a la web municipal de l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Renovar la vigència de la llista d’aspirants admesos/exclosos de monitors/es
de casal d’estiu que es va aprovar a través del passat Decret núm. 503 de data 10 de
maig de 2019, per la necessitat de contractació del Casal d’Estiu 2020.
Segon.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal per a informació pública.
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 18,40 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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