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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 16 DE JULIOL DE 2020 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 08:30 
Hora que acaba: 09:00 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
SIMON ORTOLL IGNASI 
PEDREROL VILLARROYA MARIA DEL MAR 
SANCHEZ CASTILLA FRAN 
ESTEFANO OROZCO LOURDES MARIA 
MORALES CAMPOS DAVID 
HIERRO MEDINA ANTONIO JOSE, Interventor municipal 
 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
IGLESIAS BOZA ALBERT 
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària acctal.  
 
 
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 7 de juliol de 2020 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la relació de documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació número O/2020/25, que es relacionen a continuació: 
 

- Material Massagué SL; material construcció; d’import 3.423,63€; amb càrrec a la 
partida 25/1532/21300. 

- Export Import Pharma 2007 SL; adquisició mascaretes quirúrgiques; d’import 
14.970,50€; amb càrrec a la partida 12/1320/22000. 

- Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats SL; obra civil actuació 4, canonades 
Estany de Colomers, certificació número 2; d’import 18.539,54€; amb càrrec a la 
partida 17/1610/61910. 

- Llaberia Plàstics SL; partida canonada i tubs; d’import 5.934,72€; amb càrrec a la 
partida 17/1610/61910. 

- Jardineria Pedrerol SCP; Servei de manteniment i neteja part dels espais verds 
municipals; d’import 6.656,75€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 

- Comercial Gasuir SL; AOC 82903079; d’import 6.112,42€; amb càrrec a la partida 
18/1621/22103. 

- Associació Protectora d’Animals de Granollers; Servei de recollida i acollida de gat 
adult; d’import 3.675€; amb càrrec a la partida 13/1700/22699. 
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- Saica Natur SL; cànon centre; d’import 3.954,72€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 
 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- ACCIÓ SOCIAL 
 
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: 
 

- Prp2020/120; IMM; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals (1730) 

- PrP 2020/123, Adhesió a l’acord de 19 de juny de 2020 entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i les entitats socials/Ajuntaments integrants de la xarxa d’habitatges 
d’Inserció Social per a l’any 2020 (1676) 

- Prp2020/124; MCA; un ajut de 420€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals (1718) 

- Prp2020/125; DCO; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals (1719) 

- Prp2020/126; PC; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals (1720) 

- Prp2020/127; JCM; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals (1722) 

- Prp2020/128; IDI; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals (1723) 

- Prp2020/129; MG; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals (1724) 

- Prp2020/130; OJLGC; un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals (1727) 

- Prp2020/134; JPS; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals (1791) 

- Prp2020/135; ESM; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals (1793) 

- Prp2020/136; EMP; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals (1800) 

- Prp2020/137; IZM; un ajut de 90€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals (1795) 

- Prp2020/138; IMM; pel pagament del 6’0% de tractament odontològic de dos menors 
(1814) 

- Prp2020/139; ALG; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals (1819) 

- Prp2020/141; RGP; un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals (1805) 

- Prp2020/142; JS; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals (1806) 
 
 
4.1.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP 2020/153 - APROVACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A PROJECTES I ACTIVITATS 
D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL, PER A L’ANY 2020. Expedient: 2020/1888 
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D’acord amb les Bases reguladores específiques per a la concessió anual de subvencions, 
en règim de concurrència competitiva, per a projectes i activitats d'utilitat pública i interès 
social, aprovades inicialment en Junta de Govern Local de 3 de febrer de 2020, que han 
esdevingut aprovades definitivament un cop transcorregut el termini d’exposició pública 
sense que s’hi hagin presentat alꞏlegacions, i que han estat publicades al BOPB de 10 de 
juliol de 2020. 
 
Vist que la tramitació de la convocatòria d’aquest any 2020 s’ha vist afectada per la 
especial situació ocasionada per la pandèmia de la covid-19, i havent estudiat les regidories 
gestores dels ajuts la possibilitat de dur a terme les convocatòries dels seus respectius 
àmbits. 
 
Vist que el pressupost que es destinarà l’any 2020 per a la concessió dels ajuts objecte de 
la convocatòria serà de 44.550 euros, i anirà a càrrec de les següents aplicacions 
pressupostàries, que disposen de saldo suficient, d’acord amb els objectius específics de 
cadascuna de les regidories gestores:  
 
1.- Cultura Línia 2: Subvencions a entitats culturals que promoguin activitats d’interès 
cultural i que es duguin a terme al propi municipi. 22.000 € a càrrec de l’aplicació 01 3380 
48000. 
2.- Cultura Línia 3: Subvencions per a la participació a la festa de Carnestoltes en la 
categoria de comparsa o carrossa. 500 € a càrrec de l’aplicació 01 3380 48000. 
3.- Cultura Línia 4: Subvencions per a l’elaboració de carrosses que participin en la gran 
cavalcada de Reis. 500 € a càrrec de l’aplicació 01 3380 48000. 
4.- Cultura 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. 2.500 € a càrrec de  
l’aplicació 01 3380 48000. 
5.- Joventut: 2.500 € a càrrec de l’aplicació 02 3300 48000 
6.- Educació: 4.000 € a càrrec de l’aplicació 17 3230 78000 
7.- Acció Social: 550 € a càrrec de l’aplicació 04 2310 48000 
8.- Gent Gran: 2.000 € a càrrec de l’aplicació 06 3370 48000 
9.- Esports Línia 1: Subvencions a esdeveniments i actes esportius puntuals. 7.000 € a 
càrrec de l’aplicació 07 3410 48000. 
10.- Esports Línia 2: Subvencions a esportistes locals d’alt nivell que promoguin i difonguin 
el nom de Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit local. 1.500 € a càrrec de l’aplicació 07 3410 48000. 
11.- Cooperació: 1.500 € a càrrec de l’aplicació 22 2310 48000. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’Hisenda, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar per a l’any 2020, les convocatòries per a la concessió anual de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes i activitats d'utilitat 
pública i interès social que s’han indicat, i que consten annexes a la resolució. 
 
SEGON: Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions, pels imports i a 
càrrec de les aplicacions pressupostàries indicades del pressupost municipal de despeses 
de l’any 2020. 
 
TERCER: Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) les dades 
estructurades, el text complet i l’extracte de la convocatòria, per a la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i l’obertura del període de presentació 
de solꞏlicituds, que aquest any i per les circumstàncies especials generades per la 
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pandèmia de la covid-19, anirà des de l’endemà de la publicació al BOPB i fins al 15 de 
setembre de 2020, ambdós inclosos. 
 
 
4.2.2.- Prp 2020/149 - APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE PATROCINI ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT I EL CLUB BÀSQUET LLIÇÀ D’AMUNT PER 
L’EQUIP DE LLIGA EBA (expedient: 2020/1857) 
 
L'Ajuntament de Lliçà d’Amunt valora la promoció de l’esport del municipi promovent  la 
seva presència en competicions esportives d’àmbit estatal que puguin aportar al municipi, 
un impacte turístic així com potenciar el comerç local. 
 
Aquesta és una oportunitat única i històrica perquè un Club Lliçanenc participi en una 
competició arreu de l’estat Espanyol i aquesta situació comporta un interès de cohesió 
municipal envers l’esport.  
 
El Club Bàsquet Lliçà d’Amunt ha assolit per mèrits esportius participar amb el seu primer 
equip masculí a Lliga EBA, competició esportiva organitzada per la Federación Española 
de Baloncesto. 
 
Ambdues parts acorden subscriure aquest contracte administratiu especial de patrocini, 
regulat a la Llei de Contractes del Sector Públic, al Codi Civil català i a la Llei 34/1988, d’11 
de novembre, general de publicitat, què es regirà per les següents condicions. 
 
El patrocini serà per valor de 30.000€, i el Club Bàsquet Lliçà d’Amunt presentarà la 
pertinent factura que serà imputada a la partida de despeses de l’Ajuntament 07 3410 
22609 Activitats esportives. 
 
Vista la proposta del regidor d’educació i esports, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER:  Aprovar el model de contracte de patrocini amb el Club Bàsquet Lliçà 
d’Amunt. 
 
SEGON: Efectuar el pagament de la factura abans del 23 de juliol per tal de que el Club 
pugui fer front als pagaments relacionats amb aquest equip, inscripció, dipòsit i altres 
 
 
4.3.- PRP2020/152 - FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’UNA 
FINCA PER A ÚS D’APARCAMENT  (1886) 
 
La mercantil RENULMA, S.A. té arrendada a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt una parcelꞏla 
de 795,87 m2 al carrer de l’Energia, 13 del Polígon Industrial Molí d’en  
 
Fonolleda de Lliçà d’Amunt per a ús d’aparcament de vehicles municipals, segons 
contracte signat el dia 25 de gener de 2017. 
 
La seva referència cadastral és 7063521DG3076S-0001/SZ.  
 
Segons la darrera pròrroga signada entre les parts, el contracte finalitza el 31/10/2020.  
 
És d’interès de les parts finalitzar el contracte en la data esmentada al paràgraf anterior.  
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’Hisenda, 
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La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: FINALITZAR el contracte a dalt referenciat, és a dir amb data de 31 d’octubre de 
2020. Passada aquesta data, la part arrendadora procedirà al retorn de la fiança del lloguer 
de 600 euros dipositada un cop es comprovi que es donen tots els requisits.  
  
Segon: Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris per 
dur a terme l’operació. 
 
 
4.4.- PRP2020/151 – DEVOLUCIÓ D’IMPORTS PER A ACTIVITATS CULTURALS I 
COLÒNIES DE L’EB NOVA ESPURNA EXERCICI 2019/2020. (expedient: 2020/1870) 
 
L’Escola Bressol Nova Espurna havia organitzat diverses activitats culturals i les colònies  
pels infants durant el curs 2019/2020 pagades per les famílies.  
 
Atès que algunes d’aquestes activitats no s’han pogut realitzar per l’estat d’alarma decretat 
el dia 14 de març de 2020 per la Pandèmia del COVID-19, es proposa la devolució dels 
imports pagats per les famílies. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’Hisenda, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la devolució dels imports pagats en concepte activitats culturals i colònies 
a les famílies dels infants de l’Escola Bressol Nova Espurna, per un import total de 
1.470,00€   
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a la intervenció Municipal. 
 
 
4.5.- PRP2020/150 - BAIXA D’UN REBUT DE TAXA DE SERVEI ESCOLA BRESSOL 
DE PALAUDÀRIES PER ERROR EN L’IIMPORT (Expedient: 2020/1868) 
 
L’Escola Bressol de Palaudaries va girar la Taxa Servei Escola Bressol del mes de febrer, 
entre els rebuts i havia el càrrec-valor 1973702/53 a nom de ILT, per un import de 
1.066,96€. 
 
Degut a un error administratiu es va girar per aquesta quantitat quant l’import correcte del 
servei era de 106,70€, es proposa la baixa d’aquest rebut i tornar a emetre el rebut per 
l’import correcta.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa del rebut a nom d’Ilt, amb càrrec-valor 1973702/53, corresponent 
a la Taxa Servei Escola Bressol, per un import de 1.066,96€ i tornar a girar per l’import 
correcta del servei de 106,70€. 
  
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’ORGT i a la intervenció Municipal. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 09:00 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 


