ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
14 DE MARÇ 2016

Lliçà d’Amunt, 14 de març de 2016.
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 Jordi Juárez Heredia, Antonio Polo Lama, Manel
Busquets Mateu, Mercedes Mateo Fiérrez i Enric Grau Comas. 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 la sessió anterior, efectuada per la Junta de Govern Local el
dia 29 de febrer de 2016.

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

-

-

-

Eusebio Gea Suárez – Tecsome; Campanya “Posa’t les piles i recicla-les”,
període 2014, factura número A/16003; d’import 3.702,60€; amb càrrec a la
partida 18/1630/22699.
Eusebio Gea Suárez – Tecsome; Campanya “Posa’t les piles i recicla-les”,
període 2015, factura número A/16004; d’import 3.702,60€; amb càrrec a la
partida 18/1630/22699.
Project Folder S.L.; actuació Comedi Naits el 20/2/2016; d’import 7.199,50€;
amb càrrec a la partida 01/3340/22609.
Jardineria Pedrerol SCP; manteniment i conservació parcs, jardins i espais
verds, febrer de 2016; d’import 5.141,99€; amb càrrec a la partida
13/1710/21000.
Apen Centre Informàtic S.L.; material informàtic; d’import 3.049,20€; amb
càrrec a la partida 15/9200/62600.

2.2.- Devolució de factures.
2.2.1.- L’empresa Telefònica Móviles España S.A. Sociedad Unipersonal, ha presentat
la factura número 28-A6A1-000280, d’import 1.203,56 euros (registre comptabilitat
2016/81); corresponent a Factura Lot 2 (mòbils) novembre 2015.
Una vegada revisada la factura, l’Enginyer tècnic municipal ha emès el següent
informe:
“La factura referenciada contempla les quotes fixes corresponents a novembre 2015
i el consum de serveis del període 18-10-15 a 17-11-15.
Entre les quotes fixes facturades consta “Quota Tarifa Plana Nacional Corporativa”,
aquests serveis no s’han contractat mai i no consten com a tarifes a activar en el full
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de migració del lot 2 enviada en el seu dia a Telefònica. Aquest concepte no hi
hauria de ser. Entre les quotes fixes facturades consta “Quota alta IP Estàtica”.
Aquest servei no està subjecte a cost segons el “traductor de conceptes”
proporcionar per Locaret-diputació BCN.
Els conceptes “Tarifa Internet Smartphone Corp12” (tarifa plana de dades 500GB) i
“Tarifa Internet Smartphone Corp15” (tarifa plana de dades 1GB), no reflexen
correctament les unitats contractades. L’import d’aquests conceptes és incorrecte.
A les quotes fixes facturades no se’ls aplica el descompte pertinent que indica el
contracte de compra agregada.
Per tant, l’import base de les quotes fixes, que és objectiu i estable segons el que
es va determinar a la migració i a modificacions controlades posteriors, no és
correcte.
Per tot l’anterior es considera oportú retornar aquesta factura.”
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- No aprovar la factura número 28-A6A1-000280, d’import 1.203,56 euros
(registre comptabilitat 2016/81); corresponent a Factura Lot 2 (mòbils) novembre 2015,
presentada per l’empresa Telefónica Móviles España S.A., pels motius indicats a
l’informe de l’Enginyer tècnic municipal reproduït en la part expositiva.
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Telefònica Móviles España S.A.

2.2.2.- L’empresa Telefònica Móviles España S.A. Sociedad Unipersonal, ha presentat
la factura número 28-A6U1-001099, d’import 1.146,36 euros (registre comptabilitat
2016/71); corresponent a Factura Lot 2 (mòbils) desembre 2015.
Una vegada revisades les factures, l’Enginyer tècnic municipal ha emès el següent
informe:
“La factura referenciada contempla les quotes fixes corresponents a desembre 2015
i el consum de serveis del període 18-11-15 a 17-12-15.
Entre les quotes fixes facturades consta “Quota Bo Veu Nacional Corporatiu” i
“Quota Tarifa Plana Nacional Corporativa”, aquests serveis no s’han contractat mai i
no consten com a tarifes a activar en el full de migració del lot 2 enviada en el seu
dia a Telefònica. Aquest concepte no hi hauria de ser.
Els conceptes equivalents a “bo veu extern nacional corp“ (Tarifa plana de veu
200), “Tarifa plana extern nacional corp” (Tarifa plana de veu 500) i “Tarifa Internet
Smartphone Corp15” (tarifa plana de dades 1GB), no reflexen correctament les
unitats contractades. L’import d’aquests conceptes és incorrecte.
A les quotes fixes facturades no se’ls aplica el descompte pertinent que indica el
contracte de compra agregada.
Per tant, l’import base de les quotes fixes, que és objectiu i estable segons el que
es va determinar a la migració i a modificacions controlades posteriors, no és
correcte.
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Per tot l’anterior es considera oportú retornar aquesta factura.”
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- No aprovar la factura número 28-A6U1-001099, d’import 1.146,36 euros
(registre comptabilitat 2016/71); corresponent a Factura Lot 2 (mòbils) desembre 2015,
presentada per l’empresa Telefónica Móviles España S.A., pels motius indicats a
l’informe de l’Enginyer tècnic municipal reproduït en la part expositiva.
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Telefònica Móviles España S.A.

2.2.3.- L’empresa Telefònica Móviles España S.A. Sociedad Unipersonal, ha presentat
la factura número 28-B6U1-024644, d’import 175,23 euros (registre comptabilitat
2016/136); corresponent a Factura Lot 2 (mòbils) gener 2016.
Una vegada revisades les factures, l’Enginyer tècnic municipal ha emès el següent
informe:
“La factura referenciada contempla les quotes fixes corresponents a gener 2016 i el
consum de serveis del període 18-12-15 a 17-01-16.
Entre les quotes fixes facturades consta “Quota Bo Veu Nacional Corporatiu”,
aquest servei no s’han contractat mai i no consta com a tarifa a activar en el full de
migració del lot 2 enviada en el seu dia a Telefònica. Aquest concepte no hi hauria
de ser.
El concepte “Tarifa Internet Smartphone Corp15, que correspon al concepte tarifa
plana de dades 1GB, hauria de respondre a 21 unitats contractades, però se’n
facturen 25. L’import d’aquest concepte és incorrecte.
Per tant, l’import base de les quotes fixes, que és objectiu i estable segons el que
es va determinar a la migració i a modificacions controlades posteriors, no és
correcte.
Per tot l’anterior es considera oportú retornar aquesta factura.”
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- No aprovar la factura número 28-B6U1-024644, d’import 176,23 euros
(registre comptabilitat 2016/136); corresponent a Factura Lot 2 (mòbils) gener 2016,
presentada per l’empresa Telefónica Móviles España S.A., pels motius indicats a
l’informe de l’Enginyer tècnic municipal reproduït en la part expositiva.
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Telefònica Móviles España S.A.

3 – ACCEPTACIÓ DE FINANÇAMENT EN L’ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL PER A
L’ANY 2016, EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016 –
2019”
La Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”,
atorga a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt:
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- Un ajut de Finançament de l’àmbit de Benestar Social per a l’any 2016 per un import
de 42.324,48€. Codi XGL: 16/Y/215410. D’acord amb els termes de la concessió i les
condicions per a la seva execució establerts per la Diputació.
Un cop acceptat l’ajut per Junta de Govern, cal notificar-ho i omplir documentació
Acceptació Fons de Prestació.
Vista la proposta del Regidor d’acció social i educació,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Acceptar l’ajut de finançament de l’àmbit de serveis socials per a l’any 2016,
d’import 42.324,48€, atorgat per la Diputació de Barcelona, codi XGL: 16/Y/215410.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona.
4 - ADHESIÓ AL SERVEI e-TRAM DE L’ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA
(AOC)
El Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) ha posat a disposició de
l’Ajuntament tota una sèrie de tràmits electrònics nous en el portal eTRAM de
tramitació electrònica.
Per incorporar aquests tràmits al servei eTRAM municipal, cal que l’òrgan competent
de l’Ajuntament aprovi la sol•licitud d’alta al servei de l’AOC, en els termes que indica
el punt 5 del formulari d'incorporació, i que s'adjunta a l'expedient.
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Presentar al Consorci AOC la sol•licitud d'alta al servei e-TRAM mitjançant el
formulari d'incorporació i procediment habilitats a l'efecte.
Segon.- Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del
Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica
(www.seu.cat/consorciaoc).
Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de
caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats en el formulari
de sol•licitud d'incorporació.

5 – CANVI DEL SUPLENT DE L’EXPLOTACIÓ D’UNA PARADA DEL MERCAT
SETMANAL
La senyora L. E. B., titular de la parada número 53 del mercat setmanal dels
diumenges a Lliçà d'Amunt, ha demanat, per instància amb registre d'entrada número
1635 posar de Suplent al seu marit, el senyor R.L.R.
Vist que el Reglament del mercat permet el canvi de suplent de la parada, sempre que
el titular estigui al corrent de les obligacions tributàries.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
4

Primer.- Aprovar el canvi de suplent de la parada 53 del mercat setmanal, essent el
nou suplent el senyor R.L.R.
Segon.- Comunicar aquest acord als interessats.

6 – INICI DEL PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ
INTEGRAL DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA D’ESTIU DEL PARC
ESPORTIU DEL TENES
En data de 12 de juny de 2016, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i la senyora P.G.R. van
signar contracte de concessió del Servei de gestió integral de les instal·lacions de la Piscina
d’Estiu del Parc Esportiu del Tenes de Lliçà d’Amunt.
Aquest servei, comportava per la concessionària la realització de les següents
prestacions:
a) Servei de socorrisme.
b) Servei de control d’accés i venda d’entrades.
c) Servei de neteja de la piscina municipal i de les seves instal·lacions.
d) Servei de manteniment i conservació de la qualitat de l’aigua.
e) Servei de bar.
Vist que la durada d’aquest contracte era per a quatre temporades d’estiu, essent la darrera
temporada la del 2015 i no havent-se previst la possibilitat de prorrogar-se, escau declarar
la seva finalització.
Per aquesta raó, correspon iniciar el corresponent procés licitatori d’acord amb el Plec de
Condicions que s’acompanyen en aquesta proposta.
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació i Protecció Civil
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- COMUNICAR a la senyora P.G. R.la finalització del contracte de concessió del
Servei de gestió integral de les instal·lacions de la Piscina d’Estiu del Parc Esportiu del
Tenes de Lliçà d’Amunt signat el 2012, un cop finalitzada la seva vigència.
Segon.- APROVAR els Plecs de Clàusules Tècniques i Econòmic Administratives que han
de regir el concurs per adjudicar el contracte de concessió del Servei de gestió integral de
les instal·lacions de la Piscina d’Estiu del Parc Esportiu del Tenes de Lliçà d’Amunt
Tercer.- CONVOCAR el Procediment per a la contractació del Servei de gestió integral de
les instal·lacions de la Piscina d’Estiu del Parc Esportiu del Tenes de Lliçà d’Amunt,
publicant simultàniament l’anunci de licitació, procedint a la tramitació corresponent fins a
l’adjudicació, ajornant la licitació en tot allò necessari en el supòsit que es formulessin
reclamacions contra el Plec de Condicions.

7 – ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA

DE

1.- En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa a la tercera
pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1 d’abril de 2016 al 31
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de desembre de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga
la qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula
setena del PCAP.
2.- A partir d’aquest 1 d’abril del 2016 els preus de totes les tarifes i períodes es veuran
reduïts en
2,01 €/MWh i l’energia subministrada durant aquesta tercera pròrroga seguirà sent
100% verda, fet que ajudarà a complir amb els objectius 20/20/20 de l’Estratègia
Europa 2020.
3.- Les condicions econòmiques seran les següents:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

P3

115,002

96,809

69,217

141,560
163,494

85,352
125,265

144,809

65,076

P1

P2

P3

Sublot 1 (3.0A)

40,728885

24,437330

16,291555

Sublot 2 (2.1A)

44,444710

Sublot 3 (2.1 DHA)

44,444710

Sublot 4 (2.0 A)

42,043426

Sublot 5 (2.0DHA)

42,043426

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar
en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i
que siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia.
T.A.

PRODUCTE

3.1A

TP-DH3C

6.1

TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3

P4

P5

P6

100,866
114,754

78,696

75,889

64,956

88,530
97,365

68,709
92,471

Vista la proposta del Regidor de Comerç, Consum, Turisme i Empresa i Companyies
de Serveis
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el corresponent acord d’adhesió a la pròrroga del contracte derivat de
l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa
Energia SAU (exp.2012/01).
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Endesa Energia SAU com a empresa
adjudicatària i assabentar-ne a l’Associació Catalana de Municipis pels seus efectes i
coneixement.”

8 – APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2016
Vist que l’article 70 del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el
TRLEBEP, disposa que les necessitats de recursos humans amb assignació
pressupostària que no es puguin cobrir amb els efectius de personal existents seran
objecte d’oferta pública d’ocupació.
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Vist l’acord del Ple de data 28 de gener de 2016 per qual s’aprova el pressupost d’aquest
ajuntament per l’any 2016 així com la plantilla, la qual es publicà en el Butlletí de la
Província de Barcelona de 8 de març de 2016.
Vist el que disposen els articles 59 i 60 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, en
relació a l’oferta pública d’ocupació.
Per tot això, en virtut de la competència atorgada l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2
d’abril i per l’article 53.1 h) del Text Refós de la Llei municipal i Règim Local de Catalunya.
Vista la proposta de Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació per l’any 2016, en els
següents termes:
ANNEX I.- PERSONAL FUNCIONARI
MODALITAT D'ACCÉS LLIURE A L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
1. Denominació: Sergent/a
Grup: C1
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: promoció interna
2. Denominació: Arquitecte/a
Subescala tècnica
Grup: A1
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: concurs – oposició
3. Denominació: Agent policia local

Grup: C2
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: concurs - oposició
MODALITAT D’ACCÉS LLIURE ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL
1. Denominació: Administratiu/va
Subsescala bàsica
Grup: C1
Nombre de vacants: 2
Sistema selectiu: concurs - oposició.
2. Denominació: Tresorer/a
Subescala tècnica
Grup: A2
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: interinatge concurs – oposició.
ANNEX II.- PERSONAL LABORAL
MODALITAT D’ACCÉS LLIURE
1. Denominació: Treballador/a social
Grup: A2
Nombre de vacants: 2
Sistema selectiu: concurs – oposició
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2. Denominació: Tècnic/a promoció econòmica
Grup: A2
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: interinatge concurs – oposició.
3. Denominació: Dinamitzador/a adscrit a joventut
Grup: C1
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: interinatge concurs - oposició
4. Denominació: Tècnic/a auxiliar de SSTT
Grup: C1
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: interinatge concurs – oposició
5. Tècnic/a auxiliar adscrit a la Biblioteca Municipal
Grup: C1
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: interinatge concurs – oposició.
6. Tècnic/a d’informàtica
Grup: C1
Nombre de vacants:1
Sistema selectiu: interinatge concurs – oposició.
7. Denominació: Auxiliar de serveis d’instal·lacions esportives
Grup: C2
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: interinatge concurs – oposició
8. Denominació: Treballador/a familiar
Grup: C2
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: concurs – oposició
9. Denominació: Auxiliar administratiu/va
Grup: C2
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: interinatge concurs – oposició
10. Denominació: Conserge
Grup: AP
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: interinatge concurs
11. Denominació: Operari/ària
Grup: AP
Nombre de vacants: 2
Sistema selectiu: interinatge concurs

Les places objecte d’oferta pública estan dotades pressupostàriament i d’acord amb
l’art. 10.4 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el
TRLEBEP és d’obligació incloure a l’oferta pública d’ocupació les places vacants
exercides per personal interí.
SEGON.- Condicionar el present acord a l’aprovació definitiva del corresponen d’oferta
pública.
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TERCER.- Publicar íntegrament el present acord al DOGC i al BOP, i comunicar-ho a
la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

9 – CONVOCAR ELS PROCEDIMENTS PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE
TREBALLADORA FAMILIAR I DE DUES PLACES DE TREBALLADORA SOCIAL
Redactades les bases que regiran la provisió mitjançant concurs oposició d'una plaça de
treballador/a familiar i la provisió mitjançant concurs oposició dues places de treballador/a
social 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, d'aquesta corporació,
és possible efectuar la convocatòria de les proves simultàniament, amb subjecció a
l'aprovació de les bases que regeixen la convocatòria.
Vista la proposta de Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir una plaça de
treballador/a familiar de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, mitjançant concurs oposició.
SEGON: Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir dues places de
treballador/a social de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, mitjançant concurs oposició.
TERCER: Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies naturals, mitjançant
anuncis al tauler d'edictes de l'Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya. Considerant-les definitivament aprovades en el cas que no
es produïssin reclamacions.
QUART: Convocar el Procediment per a la provisió d’una plaça de treballador/a familiar de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, mitjançant concurs oposició, publicant simultàniament
l'anunci de convocatòria.
CINQUÈ: Convocar el Procediment per a la provisió de dues places de treballador/a social
de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, mitjançant concurs oposició, publicant simultàniament
l'anunci de convocatòria.

10 – ADHESIÓ AL PLA EDUCATIU D’ENTORN
El municipi de Lliçà d’Amunt ha comptat sempre amb una xarxa de centres educatius
públics que, durant els darrers anys, ha sofert diferents canvis provocats per les
conjuntures socials i econòmiques que han actuat de manera decisiva sobre el nombre
de places escolars, la necessitat de noves construccions, cessions d’equipaments
municipals i, darrerament, la fusió de dos centres educatius. Paral·lelament a les
necessitats constructives i d’edificació, al llarg de les diferents legislatures, la política
municipal en matèria d’educació a Lliçà d’Amunt ha intentat abordar tots els aspectes
referits a la comunitat educativa, des de la gestió de dues escoles bressol pròpies,
passant pel manteniment dels edificis escolars, l’Escola de música de la Vall del
Tenes, les intervencions educatives a través del Programa d’Activats Educatives en
tots els nivells educatius de l’etapa escolar per potenciar, sobretot, l’arrelament a
l’entorn més proper i la prevenció, les línies d’acció per a la millora de l’èxit escolar i la
inclusió: col·laboració en programes de diversificació curricular als instituts, les estades
a les empreses per part de l’alumnat del Batxillerat, l’impuls i la participació en la
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Xarxa del Vallès Oriental per al correcte desenvolupament de la transició de l’escola al
món del treball (TET), plans per a la millora de l’ocupabilitat, programes per evitar
l’assetjament escolar (TEI), l’Espai Obert en horari extraescolar, els recents Projectes
Creix i Servei Comunitari, el Pla local per a la prevenció de l’absentisme i
abandonament escolar prematur, la programació de xerrades i formació per a les
famílies del municipi amb fills de 0 a 18 anys, el suport a les AMPA, la participació als
consells escolars de centre i el lideratge del Consell Escolar Municipal, la promoció de
la campanya d’escolarització, la col·laboració en la planificació escolar i la cessió de
terrenys amb la Generalitat, l’assoliment de la formació professional al municipi a
través de la Diagnosi competitiva de la Vall del Tenes i els cursos de llengua catalana
per a adults, entre altres
.
Totes aquestes línies d’acció, estables en gran mesura, persegueixen la voluntat
d’arribar a una educació integral de la ciutadania. És per això que, a l’hora de
plantejar-nos nous reptes, com l’Escola Municipal de Persones Adultes o els
Programes de Formació i Inserció per a joves, necessitem, més que mai, treballar en
xarxa, de manera cohesionada, per poder donar continuïtat i coherència al que s’ha fet
fins ara, per adaptar-nos als canvis i a les innovacions i per ser més eficaços i
eficients.
Per tot això, creiem convenient que aquest treball en xarxa s’inscrigui en un Pla
Educatiu d’Entorn, coliderat amb la Generalitat de Catalunya, per tal que esdevingui
l’instrument que doni resposta a les necessitats educatives del municipi de manera
integrada i comunitària, que tingui en compte totes les accions educatives en els
diferents àmbits de la vida d’infants i joves, i de tota la comunitat educativa, i amb una
especial mirada cap als sectors socials més desafavorits.
Però per tal que s’implanti un Pla Educatiu d’Entorn cal el compromís polític i social i,
per tant, que sigui aprovat en el sí de la institució local que té per funció el govern i
l'administració dels interessos dels ciutadans i ciutadanes del municipi.
Vista la Proposta del regidor d’Acció social i educació.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la voluntat de fer un Pla Educatiu d’Entorn per al municipi de Lliçà
d’Amunt i fer la proposta d’adhesió al Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.

11 – SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS DE MESES DE CONCERTACIÓ DEL PLA
XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016 - 2019
Vist que la Diputació de Barcelona ha aprovat el Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i
el seu Protocol general, publicats al BOPB d’11.12.2015, així com les instruccions de
presentació de sol·licituds de subvenció per a les Meses de concertació del Pla XGL 20162019, publicades al BOPB de 22.12.2015.
Vist que, atenent a les instruccions de presentació de sol·licituds dins Meses de
concertació del Pla XGL 2016-2019, i un cop valorades les necessitats del municipi,
interessa demanar ajut econòmic per a tres actuacions, per tal d’estudiar-les a la Mesa
que es formi amb representants municipals i de la Diputació que, contrastant aquelles
amb els recursos i criteris de la Diputació, assoleixin preacords que impliquin el
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compromís de suport per a la seva realització, per la quantitat total de 900.000,00
euros, desglossada en els següents imports:
1)

Títol: “Manteniment d’inversions de via pública, camins i espais verds”
Àmbit: Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la diversificació
econòmica
Import: 380.000,00.Any: 2016

2)

Títol: “Inversió accessos i adequació edifici Can Malé per a la nova ubicació de
diversos serveis municipals”
Àmbit: Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica
Import: 250.000,00.Any: 2017

3)

Títol: “Prestació de serveis públics en matèria d’Educació”
Àmbit: Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social
Import: 270.000,00.Any: 2016

Vista la proposta del regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció dins l’instrument de cooperació de Meses de
concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, de la Diputació de Barcelona, per
a les tres actuacions indicades, mitjançant la tramitació establerta per la Diputació a
aquests efectes.

12 - APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA PER LES OBRES DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ (1a. FASE) DELS VESTUARIS DE LA PISCINA MUNICIPAL I INICI
DEL PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES
La piscina municipal, és una instal·lació que en el decurs dels anys ha patit diferents
obres de remodelació i/o ampliació, ja sigui dels espais o de les seves instal·lacions.
Les instal·lacions dels vestuaris, degut al pas de tots aquests anys, han quedat
obsoletes, i tampoc compleixen amb la normativa requerida.
Per tot això, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt han elaborat una
Memòria que descriu les obres que cal realitzar, en una primera fase, per solucionar
les deficiències que existeixen en aquest moments. Posteriorment, en una segona
fase, es procedirà a realitzar un projecte d’ampliació de les mateixes instal·lacions
De conformitat a l’article 35 i 38 del ROAS, i
Vista la proposta de la Regidora d’obres, infraestructures, equipaments i habitatge,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la Memòria valorada per les obres de manteniment i conservació (1ª
fase) dels vestuaris de la piscina municipal.
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules que ha de regir el procediment de contractació
de les obres.
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Tercer.- Iniciar el procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació de les
obres.

13 – APROVACIÓ CONVOCATÒRIA MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE
PER A LA PROVISIÓ DE TRES PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL
S’han redactat les bases que regiran la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, d’una
plaça d’agent de carrera i de dues places d'agent interí/na de la Policia municipal,
enquadrades a l'escala d'Administració especial, subescala de serveis especials, escala
bàsica, grup de titulació C2.
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, d'aquesta corporació,
és possible efectuar la convocatòria de les proves simultàniament, amb subjecció a
l'aprovació de les bases que regeixen la convocatòria.
Vista la proposta del Regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir mitjançant concurs
oposició concurs oposició lliure d’una plaça d’agent de carrera i dues places d'agent
interí/na de la policia municipal, enquadrades a l'escala d'Administració especial, subescala
de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C2.
Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies naturals, mitjançant
anuncis al tauler d'edictes de l'Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya. Considerant-ne definitivament aprovades en el cas que no
es produïssin reclamacions.
Tercer.- Convocar per a la provisió mitjançant concurs oposició concurs oposició lliure
d’una plaça d’agent de carrera i dues places d'agent interí/na de la policia municipal,
enquadrades a l'escala d'Administració especial, subescala de serveis especials, escala
bàsica, grup de titulació C2.

14 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
14.1.- 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:
-

JGH; donar de baixa el rebut del Sad del mes de gener de 2016; d’import
83,66€.
CCG; prestació gratuïta del servei de Teleassistència.
MMC; un ajut de 150€ en concepte d’alimentació, en cinc lliuraments
quinzenals.
LPC; un ajut de transport per a assistència a centre de formació, consistent en
una TMes d’una zona i una T10 d’una zona, per l’import de 62,70€
JGT; un ajut de 80€ per a l’aprovisionament d’una estufa .
RMB; un ajut consistent en servei de menjar a domicili per a un període màxim
de tres mesos.
JAL; un ajut consistent en servei de menjar i neteja a domicili
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-

RMH; un ajut de 19,60€ per la compra d’una T-Mes de dues zones.
OMP; un ajut de 210,80€ corresponents al transport escolar de dos alumnes
durant dos mesos.
ECV; un ajut de 131€ per la compra de bombones de butà dins el programa de
Treva Hivernal
AOE; ajut consistent en l’activació de menjador solidari amb lliurament a
domicili dels àpats.
RML; un ajut per al menjador escolar per a dos alumnes durant dos mesos per
import de 148,80€.
CAM; un ajut de 270€ en concepte d’alimentació (cinc lliuraments mensuals de
30€) i d’higiene (sis lliuraments mensuals 20€)
ABR; un ajut de 90€ en concepte d’alimentació, en lliuraments quinzenals de
15€.
RAR; prestació del servei de Teleassistència, en règim de copagament de
8,43€/mes.
SCE; prestació gratuïta del servei de SAD i Teleassistència.
VLM; un ajut de 280€ en concepte d’alimentació.
FGS; un ajut de 240€ en concepte d’alimentació.
CAA; un ajut de 240€ en concepte d’alimentació, en lliuraments quinzenals de
40€.
POR; un ajut de 150€ en concepte d’alimentació.
CMR; un ajut de 240€ en concepte d’alimentació, en lliuraments quinzenals de
40€.
GLL; prestació del servei de Teleassistència
ASC; un ajut de 180 € mensuals, de març a principis de juny, a raó de 15€
setmanals.
ACB, inclusió en el SAD en règim de copagament de 58,83€ mensuals.
DOA; un ajut de 200€ per la compra d’una rentadora.

14.2.- BONIFICACIONS I/O FRACCIONAMENTS DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS
MUNICIPALS
14.2.1.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica del senyor A. B. R., en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i de
fraccionament del pagament d’impostos municipals
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 d’octubre de 2009, de reserva de
facultats en base al qual aquest Ajuntament és competent per aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’atorgament d’un ajut social al senyor A. B. R., corresponent al 50%
del deute dels impostos i taxes dels anys 2014 i 2015,
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament de la resta del deute, incloent-hi els
impostos i taxes corresponents al present exercici de 2016, en terminis de 20€
mensuals, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
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Tercer.- Revisar aquest acord en el termini d’un any.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme de
Gestió Tributària.

14.2.2.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica del senyor F. F. J., en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i de
fraccionament del pagament d’impostos municipals
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 d’octubre de 2009, de reserva de
facultats en base al qual aquest Ajuntament és competent per aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’atorgament d’un ajut social al senyor F. F. J.,, corresponent al 30%
del deute dels impostos i taxes municipals dels anys 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i
2015,
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament de la resta del deute, incloent-hi els
impostos i taxes corresponents al present exercici de 2016, en terminis de 20€
mensuals, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
Tercer.- Revisar aquest acord en el termini de dos any.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme de
Gestió Tributària.

15 – AFERS SOBREVINGUTS
15.1.- ADQUISICIÓ D’UN PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DEL
MANTENIMENT D’EDIFICIS, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt gestiona directament el manteniment del edificis municipals i
les seves instal·lacions, així com l’enllumenat públic, el mobiliari urbà i els vehicles
municipals.
Per tal de millorar la qualitat dels serveis, incrementar el control dels processos,
optimitzar circuits i reduir costos, es volen gestionar els serveis, amb una programa
informàtic de gestió de manteniment.
S’ha demanat pressupost a quatre empreses, els imports sense IVA són el següents:
Empresa
Tcman
Rosmiman

Import Inicial
6.900 euros
14.370 euros

Import mensual
505,92 euros
600,00 euros
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Fama Systems
Test Tecnologia

11.700 euros
64.260 euros

1.463,00 euros
1.088,00 euros

L’empresa Tcman ha presentat l´oferta més avantatjosa.
Vista la proposta de la Regidora d’Obres, Habitatge i Infraestructures i Equipaments
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’adquisició d’un Programa informàtic de gestió del Manteniment d’edificis,
instal·lacions i equipaments municipals, a l’empresa Tcman, per l’import inicial de 6.900€ i
una quota mensual de 505,92€; als quals s’haurà d’afegir l’Iva.

15.2.- APROVACIÓ DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ D’UNA APLICACIÓ PER A
DISPOSITIUS ELECTRÒNICS DEL WEB LLAC
L’empresa JAD, Solucions Informàtiques SL, a proposta de l’anterior regidora de promoció
econòmica, va desenvolupar el projecte de webapp del web municipal LLAC. La proposta
d’ampliació per altres dispositius electrònics es va realitzar el mes de novembre de l’any
passat.
LLAC, com a pàgina electrònica del teixit productiu del municipi, amplia la seva operativitat i
visualització a través de dispositius electròniques més petits. En aquests cas adaptant-se
als terminals mòbils o tabletes. Tecnològicament això s’aconsegueix incorporant-se un
software que s’ajusta a les múltiples i diverses mides de pantalles.
JAD, l’empresa que ja va dissenyar el web actual, és la que també ha realitzat aquest
projecte, que en data d’aquest ja ha passat amb èxit la fase de proves beta.
Pels motius que s’exposen, i a proposta del Regidor de comerç, consum, turisme i
empresa,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’activació i posada en marxa del webapp del web municipal LLAC.
Segon.- Aprovar la reserva de 1.250,00€ més IVA, a càrrec de la partida
pressupostària número 08430022706, en concepte del projecte d’aplicació del web
LLAC per a dispositius electrònics mòbils.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 18,50 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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