
 

1 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA      
1 D’ABRIL DE 2019 
 
 
Lliçà d’Amunt, 1 d’abril de 2019.  
 
A les 17,10 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 i regidores Maria del Mar Pedrerol Villarroya, Jordi 
Juárez Heredia, Yolande Rose Georgette Rabault, Manel Busquets Mateu i Antonio 
Polo Lama. 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 25 de març de 2019. 
 
 
2 - DESPESES 
 
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt, Serveis de Jardineria novembre 
a desembre de 2018; d’import 7.085,74€; amb càrrec a la partida 
13/1710/21000. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; Tones transferides de 
RMO, gener 2019; d’import 3.249,44€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Viatges Plus; viatge a la Masella, bus + Forfait + assegurança + lloguer; 
d’import 5.958€; amb càrrec a la partida 02/3300/22609. 

- Jardineria Pedrerol SCP, treballs de manteniment i conservació d’una part dels 
parcs, jardins i espais verds públics; d’import  5.141,99€; amb càrrec a la 
partida 13/1710/21000. 

- Endesa Energia SA; energia afores Can Malé; d’import 4.254,70€; amb càrrec 
a la partida 15/1650/22100. 

- Associació ARAE per a la promoció de l’aprenentatge; Projecte Creix, març 
2019; d’import 3.351,94€; amb càrrec a la partida 03/3230/22699. 

- Mimajocs SL; activitats infantils i familiars en campament del patge Xumet; 
d’import 3.630€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Endesa Energia SA; facturació energia elèctrica; d’import 13.130,47€; amb 
càrrec a la partida 16/9200/22100. 

- Teresa Esteban Castellví, assessorament jurídic, octubre a desembre 2018; 
d’import 4.046,82€; amb càrrec a la partida 16/9200/22604. 

- Pilar Galván Ruiz; Servei de càtering inauguració Casal d’Avis de Palaudàries; 
d’import  5.000€; amb càrrec a la partida 16/9200/22601. 

 
 
3.- AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
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: 
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- Pr. 252; GGG, prestació del servei de Teleassistència. 
- Pr. 253; HAG; prestació del servei de Teleassistència, en règim de copagament 

de 7,21€ mensuals. 
- Pr. 255; BAC; prestació del servei de Teleassistència, en règim de copagament 

de 7,21€ mensuals. 
- Pr. 260; MAB; un ajut de 180€ per al pagament del 80% de les colònies 

escolars. 
- Pr. 261; ÁJG; un ajut de 139€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 262; EMP; un ajut de 139€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 263; MCMR; un ajut de 139€ per al compra de bombones de butà, i un ajut 

de 325,46€ en concepte del 50% de deutes de subministrament elèctric. 
- Pr. 265; VG; un ajut de 82,50€ per a transport públic. 
- Pr. 266; AGV; prestació del servei de Teleassistència, en règim de copagament 

de 7,21€ mensuals. 
- Pr. 267; POR; un ajut de 180€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 268; DCO; un ajut de 139€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 269; MG; un ajut de 139€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 270; MPM; un ajut de 180€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 

mensuals, i un ajut de 60€ per a productes d‘higiene. 
- Pr. 271; EMM; un ajut de 102€ per a transport públic. 
- Pr. 272; LH; un ajut de 30€ per a higiene. 
- Pr. 273; ESM; un ajut de 310€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 274; FMG; una jut de 300e per a alimentació; repartits en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 275; AR I; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene repartits en tres 

mensualitats. 
- Pr. 276; MOG; un ajut de 27,4€ per a transport públic. 
- P. 278; DGT; un ajut de 150€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 

mensuals 
- Pr. 279; GLRO, un ajut de 360€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 

mensuals 
- Pr. 280; TRG; un ajut de 145,7€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 281; MTL; prestació del servei d’àpats a domicili. 
- Pr. 283; AMAM; un ajut de 161,20€, corresponent al 50% del menú escolar per 

un període de tres mesos. 
- Pr. 285; MLGR; prestació del servei de teleassistència i del SAD. 
- Pr. 286; FMR; un ajut de 570€ per a pagar 4 mesos de lloguer d’habitatge. 
- P. 288; FMR; un ajut de 37,6€ en concepte de transport públic. 
- P. 289; MTL; ampliació del servei del SAD i Teleassistència. 
- Pr. 290; FSL; prestació del servei del SAD i Treballadora familiar. 

 
 
4.- DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 
 
El senyor MCO, es va inscriure a l’Esquiada Jove 2019, organitzada per la Regidoria 
de Joventut, i va pagar l’import de 25€ corresponents a la inscripció. 
 
En posterioritat, el Sr. MC ha presentat una instància on acredita que els dia de la 
realització d’aquesta activitat havia hagut de romandre en repòs absolut, per haver-se 
produït una lesió en el peu. 
 
Atès que ha presentat el justificant mèdic d’aquesta circumstància. 
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Vist l’informe del Tresorer municipal, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la devolució de l’import de 25€, al senyor MCO, que havia dipositat en 
concepte d’inscripció a l’Esquiada Jove 2019, a la qual no va poder assistir per 
prescripció mèdica. 
 
 
5.- CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES DEL PROJECTE MODIFICAT DE CLAVEGUERAM AL BARRI DE CAN 
MERLÈS  (Pr. 264) 
 
S’ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de 
l’execució de les obres del Projecte modificat de clavegueram al barri de Can Merlès de 
Lliçà d’Amunt, a través d’un procediment obert simplificat abreujat 
 
Vista la proposta de la Regidorad’obres, habitatge, infraestructures i equipaments, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars per a la contractació de les 
obres del Projecte modificat de clavegueram al barri de Can Merlès de Lliçà d’Amunt, a 
través d’un procediment obert simplificat abreujat. 
  
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el present contracte. 
 
Tercer.- Anunciar la licitació pública en el perfil del contractant. 
 
 
6.- CONCÓRRER A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PELS TREBALLS DE 
MANTENIMENT DE PROTECCIÓ DE LES FRANGES CONTRA INCENDIS 
FORESTALS (Pr. 282) 
 
Atesa la ORDRE ARP/27/2019, de 16 de febrer, per la qual es modifiquen les bases 
reguladores dels ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de 
població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, aprovades mitjançant l'Ordre 
ARP/279/2016, de 17 d'octubre. 
 
Atesa la Resolució ARP/505/2019, de 25 de febrer, per la qual es convoquen per a l'any 
2019 els ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població 
afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril. 
 
Atès que entre maig i juny de 2019 es portarà a terme el manteniment de les franges de 
protecció contra incendis forestals a Lliçà d’Amunt. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Medi Ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar concórrer a la convocatòria d’ajuts per al tractament de vegetació en 
urbanitzacions i nuclis afectats per la Llei 5/2003, segons la Resolució ARP/505/2019, de 
25 de febrer. 
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7.- APROVACIÓ CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A PROJECTES, ACTIVITATS I 
SERVEIS D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL, 2019 (Pr. 287) 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 26 de març de 2012, es van aprovar 
les bases generals reguladores de la concessió anual per l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, de subvencions en règim de concurrència competitiva, per finançar projectes, 
activitats i/o serveis d’utilitat pública i interès social, que van ser publicades al Butlletí 
oficial de la província de 6 d’agost de 2012. 
 
Vist que les bases específiques per a la concessió dels ajuts l’any 2019, han estat 
aprovades inicialment en Junta de Govern Local el 21 de gener de 2019, i publicada la 
seva aprovació al Butlletí oficial de la província el 14 de febrer de 2019, havent 
esdevingut aprovades definitivament un cop transcorregut el termini de 30 dies 
d’exposició pública sense que s’hi hagin presentat al·legacions. 
 
Vist que el pressupost que es destinarà l’any 2019, per a la concessió de les 
subvencions objecte de la present convocatòria, serà de 62.800 euros, i anirà a càrrec 
de les següents partides, que disposen de saldo suficient, d’acord amb els objectius 
específics de cadascuna de les regidories atorgants:  
 
1.- Cultura: 38.000 € a càrrec de la partida 01 3380 48000, distribuïts en 5 línies 
d’ajuts: 
- Línia 1: Subvencions a activitats veïnals per festes de barri. 10.000 € 
- Línia 2: Subvencions a entitats culturals que promoguin activitats d’interès cultural i 
que es duguin a terme al propi municipi. 24.000 €  
- Línia 3: Subvencions per a la participació a la festa de Carnestoltes en la categoria 
de comparsa o carrossa. 500 € 
- Línia 4: Subvencions per a l’elaboració de carrosses que participin en la gran 
cavalcada de Reis. 500 € 
- Línia 5: 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. 3.000 € 
2.- Joventut: 2.500 € a càrrec de la partida 02 3300 48000 
3.- Educació: 7.000 € a càrrec de la partida 03 3230 48000 
4.- Acció Social: 550 € a càrrec de la partida 04 2310 48000 
5.- Gent Gran: 1.750 € a càrrec de la partida 06 3370 48000 
6.- Esports: 8.500 € a càrrec de la partida 07 3410 48000, distribuïts en 2 línies d’ajuts: 
- Línia 1: Subvencions a esdeveniments i actes esportius puntuals. 6.500 € 
- Línia 2: Subvencions a esportistes locals d’alt nivell que promoguin i difonguin el nom 
de Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit local. 2.000 €  
7.- Cooperació: 1.500 € a càrrec de la partida 22 2310 48000 
8.- Barris: 1.000 € a càrrec de la partida 23 3370 48000 
9.- Centres cívics: 2.000 € a càrrec de la partida 24 3370 48000 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions, per al foment de 
projectes, activitats i/o serveis d’utilitat pública i interès social, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, per a l’any 2019, que consten annexes a 
aquesta resolució. 
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Segon.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions, pels imports i a 
càrrec de les partides indicades anteriorment, consignades en el pressupost municipal 
de despeses per a l’any 2019. 
 
Tercer.- Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions les dades 
estructurades, el text complet i l’extracte de la convocatòria, per a la seva publicació al 
butlletí Oficial de la província i obertura del període de presentació de sol·licituds, de 
10 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació. 
 
 
8.- APROVACIÓ DE CONTRACTE MENOR PER LES OBRES D’URBANITZACIÓ 
DELS EXTERIORS DEL CASAL DE GENT GRAN DE PALAUDÀRIES 
 
Vist l’informe, emès en data 29 de març de 2019, pel Coordinador de serveis 
territorials, de necessitat i conformitat de contractar l’execució de les obres 
d’Urbanització dels exteriors del Casal de la Gent Gran de Palaudàries 
 
Atès que l’empresa constructora és l’adjudicatària de les obres de construcció del 
Casal de la Gent Gran i per coherència constructiva entre l’espai exterior del nou casal 
que no formava part del projecte d’edificació, atesa la necessitat de finalitzar el conjunt 
d’obres de l’edifici i de la urbanització exterior de forma simultània, es proposa 
adjudicar les obres d’urbanització dels exteriors del Casal de la Gent Gran de 
Palaudàries a l’empresa CPM, Construcciones Pintura y Mantenimiento S.A.U. per un 
import definitiu de 39.998,19 € més 8.399,62 € d’IVA.  
 
Que es considera que el contractista adjudicatari reuneix els requisits de capacitat i 
solvència necessaris per a realitzar la prestació i que no està incurs en cap prohibició 
de contractar d’acord amb l’article 71 de la Llei 9/2017 de Contractes del sector 
 
Vista la proposta de la Regidora d’obres, infraestructures i equipaments, habitatge i 
urbanisme, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa CPM Construcciones Pintura y Mantenimiento S.A.U., 
el contracte menor per a l’execució de les obres d’Urbanització dels exteriors del Casal 
de la Gent Gran de Palaudàries, per l’import de 39.998,19 € euros, més l’IVA. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a despesa 
màxima del contracte. 
 
Tercer.- La presentació de les factures per la prestació del servei/subministrament es 
realitzarà en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
 
9.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AMTU 
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE MOBILITAT I TRANSPORTS (Pr. 284) 
 
Un cop definit el servei de transport urbà de Lliçà d’Amunt TLA, amb les necessitats 
actuals, es veu la necessitat de regularitzar el conveni amb l’empresa operadora del servei 
de transport urbà.  
 
Donada l’envergadura i complexitat del propi Conveni de Servei, es veu la necessitat de 
signar un Conveni de col·laboració entre l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el 
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Transport Urbà, AMTU i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per l’assistència tècnica en matèria 
de mobilitat i transport. 
 
Vista al proposta del Regidor d'Urbanisme i Transport Públic i Mobilitat 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre l’Associació de Municipis per 
la Mobilitat i el Transport Urbà, AMTU i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per l’assistència 
tècnica en matèria de mobilitat i transport. 
 
  
10.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
No se n’han presentat. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 17,20 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 
 


