ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
17 DE JUNY DE 2020
Lliçà d’Amunt, 17 de juny de 2020.
A les 18,05 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 3 de juny de 2020.
2.- DESPESES
S’acorda la següent relació de documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement
d’Obligació (relació número O/2020/21):
-

Agupunt, mascaretes FFP2 Covid-19; d’import 6.080,25€; amb càrrec a la
partida 12/1320/22104.
Agupunt, mascaretes quirúrgica II-R Covid-19; d’import 3.339,60€; amb càrrec
a la partida 12/1320/22104.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria
orgànica a planta, abril 20, impropis 7,29€; d’import 8.323,18€; amb càrrec a la
partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides
resta, abril 20; d’import 9.374€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades
resta, abril 20; d’import 50.950,47€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
J. Deumal Jubany Sl; acoronar i tala d’arbres a diferents carrers del municipi;
d’import 6.776€; amb càrrec a la partida 13/1700/22699.
Saica Natur SL; canon centre; d’import 4.839,12€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
ABS Informàtica SL; llicència acords i resolucions, inversions informàtiques;
d’import 4.663,29€; amb càrrec a la partida 15/9200/62600.
Construccions Deumal SA; obres de millora, referència 22019007504; d’import
24.986,50€; amb càrrec a la partida 12/1330/63300.
Electricitat Boquet SL; subministrament i instalꞏlació, certificació segona i
última; d’import 25.391,39€; amb càrrec a la partida 17/1650/63300.
L35 Arquitectos SAP; proposta de façanes dels PMU1 i PMU2 del POUM de
Lliçà d’Amunt; d’import 9.498,50€; amb càrrec a la partida 19/1510/62700.
Consorci Besòs Tordera; obres de reposició i millora del clavegueram, gener
20; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 17/1600/60900.

-

Consorci Besòs Tordera; obres de reposició i millora del clavegueram, febrer
20; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 17/1600/60900.
Llaberia Plàstics SL; partida canonada banda i tubs; d’import 13.523,64€; amb
càrrec a la partida 17/1610/61910.
Consorci Besòs Tordera; obres de reposició i millora del clavegueram, març20;
d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 17/1600/60900.
Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transports del viatgers, maig 20;
d’import 19.944,14€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transports del viatgers, maig 20;
d’import 47.430,15€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.

3 – PROPOSTES
3.1.- ACCIÓ SOCIAL
3.1.1.- Acceptació de l'ajut concedit dins el Programa complementari per a la garantia
del benestar social 2020, de la Diputació de Barcelona. (Prp2020/8)
Vist que la Diputació de Barcelona ha aprovat en acord de Junta de Govern de data 14 de
maig de 2020, el Programa complementari per a la garantia del benestar social 2020, dins
el qual han concedit al nostre municipi una subvenció d’import 29.293,14 euros, amb codi
XGL 20/X/288056.
Vistes les condicions d’acceptació, execució, justificació i pagament de l’ajut.
Vist l’interès de la regidoria d’Acció social, gestora de la subvenció atorgada, respecte la
seva acceptació.
Vist l’informe favorable de l’interventor.
Vista la proposta de al Regidora de Serveis Socials
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona dins el Programa
complementari per a la garantia del benestar social 2020.
SEGON: Tramitar la solꞏlicitud d’acceptació a la Diputació, d’acord amb les
instruccions indicades el l’acord de concessió dels ajuts.
ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats.
3.1.2.- 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 2020/23; JNE, un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
Prp 2020/24; FND; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
Prp 2020/25; JGT; un ajut de 18,65€ per la compra d’article sanitari.

-

Prp 2020/26; EBD; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene; a repartir en tres
lliuraments mensuals
Prp 2020/29; TRG; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
Prp 2020/30; FMR; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en
tres lliuraments mensuals.
Prp 2020/39; ARA; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
Prp 2020/41; IB; un ajut de 300€ per a alimentació a repartir en tres lliuraments
mensuals.
Prp 2020/42; MCGC; un ajut de 420€ per a alimentació, a repartir en tres
mensualitats.

3.2.- POLICIA
3.2.1. - APROVACIÓ PAGAMENT BESTRETA A PROTECCIÓ CIVIL (Prp 2020/11)
Atès el conveni de colꞏlaboració signat amb l’Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de Lliçà d’Amunt.
Vist l’informe del tècnic de medi ambient i salut sobre el pagament d’una primera
bestreta de l’ajut anual previst per a aquesta Associació:
Vista la proposta de l’Alcaldia,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Realitzar el pagament d’una bestreta de 15.000 € a l’Associació de Voluntaris
de Protecció Civil a imputar a la partida del pressupost municipal 12-1350-48001.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
3.3.2.- ACCEPTACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS CONCEDITS DINS EL CATÀLEG
XGL 2020 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (Prp 2020/21)
Vist que la Diputació de Barcelona ha aprovat en data 28.05.2020, la resolució de
concessió i desestimació dels ajuts econòmics solꞏlicitats dins la convocatòria del
Catàleg de serveis de l’any 2020, del Pla Xarxa de Governs Locals, per al suport de
serveis i activitats.
Vist que la Diputació ha aprovat els següents ajuts econòmics, inclosos en l’Annex 1
de la resolució, amb termini d’acceptació fins al 19.06.2020, havent d’indicar si és una
acceptació total, o bé parcial si l’execució del projecte s’hagués vist afectada per la
situació ocasionada pel covid-19, no havent indicat cap Regidoria que s’hagi
d’acceptar parcialment cap ajut:
Import
Regidoria
JOVENTUT

EDUCACIÓ

Actuació
1 Establint vincles i fomentant la participació
juvenil 2020: Establint bases per a
l’apoderament juvenil
2 Actuació ecosistèmica de prevenció i
intervenció per a la millora de l'èxit escolar

Pressupost
68.203,07

sol∙licitat
54.562,46

Ajut
Codi XGL
concedit
3.931,37 20/Y/284590

30.167,00

20.000,00

4.166,70 20/Y/285160

ACCIÓ SOCIAL

3 Arranjament d’habitatges (8 habitatges)

16.800,00

16.800,00

10.920,00 20/Y/289633

4 Atenció psicològica a totes les dones del
municipi en situació de violència masclista

13.000,00

7.000,00

3.699,49 20/Y/287470

47.000,00
2.500,00

20.000,00
1.500,00

4.319,50 20/Y/287255
1.500,00 20/Y/286695

2.500,00

1.000,00

8 Serveis públics de consum (OMIC)

45.000,00

19.400,00

14.715,00 20/Y/289266

9 Implantació de l’espai cerveser de Can Malé

33.897,87

20.338,72

14.237,10 20/Y/285044

NOVES
TECNOLOGIES

10 Manteniment solució digital administració
electrònica

16.867,40

15.000,00

15.000,00 20/Y/287943

SALUT PÚBLICA

11 Vigilància d'establiments alimentaris

3.600,00

1.800,00

1.800,00 20/Y/289113

12 Control de plagues, prevenció de
legionel∙losi i mosquit tigre

20.100,00

10.050,00

9.369,60 20/Y/288984

13 Control de la tinença d’animals de
companyia i creació i gestió de colònies de
gats
14 Tallers d'educació ambiental sobre energies
renovables

50.000,00

1.000,00

1.000,00 20/Y/289959

600,00

300,00

300,00 20/Y/285587

ESPORTS

Atenció social, jurídica i psicològica a l'àmbit
5 de les DONES i LGTBI
6 Beques esportives per prevenir el risc
d’exclusió
7 Cicle de passejades per a la gent gran

PROMOCIÓ ECO. I
CONSUM

MEDI AMBIENT
TOTAL:

350.235,34 188.751,18

1.000,00

20Y/286806

85.958,76

Vist que la Diputació ha desestimat les següents solꞏlicituds de recurs econòmic,
incloses en els Annexos 5 i 6 de la resolució, pels motius que indiquen de valoració
més baixa i manca de recursos (motiu A indicat en el quadre), o per incompliment dels
requisits (motiu B):
Motiu
Desest.

Regidoria

Actuació

CULTURA

1 Col∙lecció llibres Retalls – Llibre 1

5.500,00

4.000,00

A

MEDI AMBIENT

2 Prova pilot de contenidors de contenidors amb accés
limitat

55.000,00

27.500,00

B

3 Fabricació i col∙locació de rètols informatius en zones
sensibles de porc senglar

1.000,00

500,00

B

4 Reducció de densitat d’arbres de la franja de protecció
contra incendis forestals del barri de Ca l’Artigues

7.000,00

7.000,00

A

5 Activitats d'educació ambiental a la bassa de can Dunyó
6 Foment de les relacions internacionals pel
desenvolupament econòmic sostenible.

2.500,00
12.500,00

1.250,00
10.000,00

B
B

7 Foment de les relacions bilaterals amb municipis
europeus productors de cervesa artesana

14.800,00

10.000,00

A

8 Optimització de l’equipament municipal de can Malé i 17.000,00
el seu entorn
9 Millora de l’espai de vianants a la intersecció dels 187.972,77
carrers Baronia de Montbui i Anselm Clavé

6.800,00

A

50.000,00

A

PROMOCIÓ
ECONÒMICA

MOBILITAT

Pressup.

Ajut
sol∙licitat i
desestimat

INFRAESTRUCT.
I EQUIPAMENTS

10 Instal∙lació de panells acústics mòbils al Casal de la Gent
Gran de Palaudàries

9.216,57

8.294,91

Vist l’informe favorable de l’interventor.
Vista la Proposta de l’Alcalde i regidor d’Hisenda,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Acceptar de forma total les subvencions econòmiques concedides dins el
Catàleg de serveis de l’any 2020, del Pla Xarxa de Governs Locals de la Diputació de
Barcelona.
SEGON: Tramitar les solꞏlicituds d’acceptació a la Diputació, d’acord amb les
instruccions indicades en l’acord de concessió dels ajuts.
TERCER: Donar compte i donar-se per assabentada de les solꞏlicituds desestimades
per la Diputació.
ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats.
3.3.- SERVEIS TÈCNICS

3.3.1.- – RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALCIA D’APROVACIÓ DEL CONVENI
DE SEMAFORITZACIÓ (Prp. 2020/13)
S’acorda Ratificar el Decret d’Alcaldia número 418, emès el 8 de juny de 2020, que és
del següent contingut:
“Actualment, la cruïlla situada a la carretera BV-1432 al PK 3+060, al TM de Lliçà
d’Amunt permet l’accés al polígon industrial del Tenes, a través del carrer Bosc de
la Riera i s’observa la indisciplina d’alguns vehicles que sobrepassen la doble línia
contínua i, el poc espai de gir dels vehicles provinents del polígon que volen
incorporar-se a la carretera, que es veuen obligats a envair el carril contrari.
Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i
Seguretat Viària Local de la Diputació de Barcelona s’ha redactat el document
tècnic “Nova semaforització carretera BV-1432 PK 3+060. TM Lliçà Amunt”.
Vist que la Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la
carretera, gestionada a través de la Gerència de Serveis de Infraestructures i que
l’actuació és d’interès de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per tal d’assolir vies en
condicions de seguretat, accessibilitat i mobilitat en general adequades per als
diferents usuaris d’aquest espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en
recorreguts de pas o locals).
Vist que la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, considerant que
les obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions,
manifesten la seva voluntat de colꞏlaborar en ordre a la seva execució per part de la
Diputació, establint mitjançant conveni les condicions per tal de determinar els
àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les administracions
interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació,
una vegada hagin estat executades.

A

Vist que la minuta del conveni va ser aprovada per una resolució de la Presidència
de la Diputació de Barcelona en data 4 de juny de 2020.
Vist que en el Pressupost Municipal de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt hi ha
consignació pressupostària suficient (RC número 2019/2020).
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar el Conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt relatiu a les obres de “NOVA SEMAFORITZACIÓ CARRETERA BV-1432
PK 3+060. TM LLIÇÀ AMUNT”.
Segon.- Procedir a la signatura de l’esmentat Conveni.
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local.”
3.2.2.- AMPLIACIÓ DE CONTRACTE DE L’OBRA CIVIL ACTUACIÓ 4 DEL PLA
D’INVERSIONS D’AIGUA 19-20 (Prp 2020/20)
Els Serveis tècnics municipals han emès un informe justificatiu de la necessitat
d’ampliar el contracte de l’obra de referència.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’ampliació del contracte amb l’empresa CISA SL per l’obra civil de
l’actuació 4 del Pla d’Inversions d’Aigua 1919-1920 “Renovació de canonades a
Estany de Colomers” en 7.072,65 € (IVA exclòs), passant de 52.070,29 € a 59.142,94
€ (IVA exclòs).
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta aquesta ampliació amb càrrec a la partida
pressupostària 171610 61910.
Tercer.- Anunciar les licitacions públiques en el perfil de contractant.
3.4.1.- APROVACIÓ DEL AGAMENT D’AJUT A LA SOCIETAT DE CAÇADORS
L'ESQUIROL PETIT (Prp 2020/18)
Atès el conveni signat amb la Societat de Caçadors L’Esquirol Petit en data 28 de maig
de 2018.
Vist l’informe del tècnic de medi ambient
Vista la proposta de la regidora de medi ambient.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el pagament de l’ajut anual previst al conveni amb la Societat de
caçadors l’Esquirol Petit, per un import de 1.500,00 €, pel qual hauran de presentar la
corresponent justificació en forma de factures pagades.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

3.5.1.- APROVACIÓ SUBVENCIÓ ACA PEL DIPÒSIT PINEDA FEU (Prp 2020/17)
En data 28 de novembre de 2019 l’Ajuntament va aprovar la solꞏlicitud d’una subvenció
a l’Agència Catalana de l’Aigua per a la Reforma del dipòsit de Can Feu.(Decret
1168/2019).
En data 10 de juny de 2020 se’ns ha comunicat l’atorgament d’aquesta subvenció, per
import de 41.583,71 €.
D’acord amb les bases de la subvenció, és necessari que l’Ajuntament reconegui i
accepti aquesta subvenció.
Vista la proposta de la Regidora de Companyies de Serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua de
41.583,71 € per l’actuació Reforma del dipòsit de Can Feu, en els termes establerts en
les seves bases.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
4 – 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 18,25 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

