
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 19 D’OCTUBRE DE 2020 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:00 
Hora que acaba: 18:40 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Fran Sánchez Castillo 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Lourdes Estéfano Orozco 
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària.  
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, que 
fou el dia 5 d'octubre de 2020 
 
 
2.- DESPESES 

 
S’acorda aprovar la relació número O/2020/43, d’Autorització, Disposició i 
Reconeixement d’Obligació, que conté els següents documents: 
 

- Comercial Gasuir SL; venda manual, d’import 5.947,35€; amb càrrec a la 
partida 18/1621/22103. 

- Ramcon SL; neteja edificis municipals, d’import 11.763,14€; amb càrrec a la 
partida 16/9200/22701. 

- Empresa Sagalés SA, servei transport de viatgers, setembre 2020; d’import 
47.430,15€; amb càrrec a la partida11/4411/22300. 

- Empresa Sagalés SA, servei transport de viatgers, d’import 9.944,14€; amb 
càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Endesa Energía SA; energia elèctrica variable, afores can Melé; d’import 
3.644,68€; amb càrrec a la partida 16/9200/22100. 

- Endesa Energia SA., facturació electricitat, d’import 38.009,20€; amb càrrec a 
les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 24/3370/22100, 
16/9200/22100 i 15/1650/22100. 

- Fraikin Assets SAS; lloguer, d’import 6.200,62€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 



- Deid Esportiu SLU; materials esportius; d’import 5,515,18€; amb càrrec a la 
partida 07/3420/62300. 

- Societat General d’Autors i Editors; Orquestra Mediterrània; d’import 3.753,29€; 
amb càrrec a la partida 01/3340/22609. 

- Manegement Produccions Culturals SL; Autocomedy Lliçà d’Amunt,11/9/20; 
d’import 6.050,00€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- CULTURA 
 
PRP2020/297   ADHESIÓ AL PROTOCOL CIRCUIT DE LA XARXA D'ESPAIS 
ESCÈNICS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (PROGRAMA.CAT)    
Expedient: 2020/2709 
 
En data 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el 
protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais escènics municipals de la Diputació de 
Barcelona per al període 2021-2024. 
 
Per poder-nos acollir als ajuts i assessorament que ofereixen conjuntament la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya en matèria de programació cultural, és necessari 
aprovar l’esmentat protocol i adherir-se a la proposta mitjançant acord de junta del nostre 
ens, certificant que complim tots els requisits per participar en el circuit, tal com es recull al 
punt quart del protocol.  
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el protocol del circuit de la Xarxa d’Espais Escènics de la Diputació de 
Barcelona (Programa. Cat). 
 
Segon.- Manifestar la nostra adhesió a la proposta, i que complim tots els requisits per 
participar al circuit, que recull el punt quart del protocol. 
 
 
3.2.- GENT GRAN 
 
PRP2020/309 RATIFICACIO DEL DECRET ALCALDIA DE CONTRACTACIO PER 
URGENCIA DEL SERVEI BAR I CONSERGERIA CASAL GENT GRAN 
PALAUDARIES    
Expedient: 2020/2712 
 
Amb data 14 d’octubre de 2020, el Sr. Alcalde ha resolt per Decret d’Alcaldia número 755 el 
següent: 

 
“DECRET D’ALCALDIA 755 
Núm. exp.: 2020/2712 
 
1 - Amb data 5 d’octubre, l’actual concessionari, del servei de bar i consergeria del Casal 
de la Gent Gran de Palaudàries en J. R.P., presenta una instància comunicant la 
renúncia i deixar de prestar aquest servei. 
 



Atès que només treballaran al casal durant una setmana a partir de la data de la 
instància. 
 
Atès que el Casal no pot estar tancat perquè hi ha assistència per part dels usuaris. 
 
Atès que iniciar el procés de concurs obert per a la concessió del servei de bar i 
consergeria suposa haver de tancar el casal per un període aproximadament de tres 
mesos, temps necessari per realitzar tot el procediment. 
 
Atès que es tracta d’una situació d’urgència. 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER:  Contractar provisionalment a P. G. R., per prestar el servei de bar i de 
consergeria, en les mateixes condicions que s’estava fent, fins que es designi al 
concessionari definitiu. 
 
SEGON: Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
TERCER: Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local. 

 
Examinat el Decret, a Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 755 de 14 d’octubre de 2020. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.3.- ACCIÓ SOCIAL 
 
3.3.1.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada 
usuari i la proposta de la regidora d’acció social, la Junta de Govern Local acorda 
atorgar els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
 

- PRP2020/279 – F.M.R.; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres lliuraments 
mensuals 

- PRP2020/280 – S.G.T.; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres lliuraments 
mensuals 

- PRP2020/282 – M.M.H., un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres lliuraments 
mensuals. 

- PRP2020/284 – S.G.T., prestació servei SAD treballadora familiar i auxiliar de neteja 
- PRP2020/289 – M.P., renovació contracte cessió ús habitatge, subjecte al Programa 60/40 de 

l’Agència d’Habitatge de Catalunya 
- PRP2020/290 – L.H., un ajut de 56,75€ per a transport públic. 
- PRP2020/291 – V.S.M.; un ajut de 360€ per a alimentació a repartir en tres lliuraments mensuals. 
- PRP2020/292 – J.C.M., un ajut de 61€ per a transport públic 
- PRP2020/293 – G.D.B., un ajut de 125€ per la compra d’ulleres (50% del cost) 
- PRP2020/301 – C.M.R., un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- PRP2020/302 – M.A.; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres lliuraments 

mensuals, i un ajut de 100€ per a medicació. 
- PRP2020/311 – M.A.G., un ajut de 240€ per a alimentació a repartir en tres lliuraments mensuals. 

 
 
 



3.3.2.- PRP2020/277 ENCARREC HORES DE SAD ATENCIO PERSONAL AL 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 
expedient: 2020/2545 
 
L’Àrea  d’Acció Social proposa, en el marc del Conveni establert de Servei d’atenció 
domiciliaria del Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’encàrrec d’hores per el proper any 
2021,  
 
Vista la proposta de la regidora d’Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Declarar que el nombre d’hores encarregades de Servei de cura a la persona per el 
proper any 2021 és de 0. 
 
 
3.3.3.- PRP2020/283   ENCARREC HORES CCVO SAD SERVEI DE NETEJA    
expedient: 2020/2548 
 
L’Àrea d’Acció Social proposa, en el marc del conveni establert de Servei d’atenció 
domiciliaria del Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’encàrrec d’hores per el proper any 
2021,  
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la periodicitat de 10 hores mensuals per la prestació del Servei de neteja per 
el proper any 2021, en el marc del conveni establert de Servei d’atenció domiciliaria del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
 
3.4.- MEDI AMBIENT - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
PRP2020/308 - APROVACIÓ SOL.LICITUD LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE 
GOS DE RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA  
Expedient: 2020/5701 

 
La senyora T.J.S.Els interessats a continuació ha solꞏlicitat la modificació i/o renovació 
de la llicència per la tinença d’un gos de raça Rottweiler, considerada com a 
potencialment perillosa. 
 
Atesa la documentació presentada per la interessda i la inspecció de l’habitatge, s’ha 
realitzat informe favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos als solꞏlicitants, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 J.S, T.  463M 21/2020 
 



Segon.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
 
3.5.- EDUCACIÓ 
 
3.5.1.- PRP2020/281 ACTIVITAT DE REFORÇ DEL PROCÉS DE LECTO-
ESCRIPTURA A L´ETAPA DE PRIMARIA.  
Expedient: 2020/2623 
 
La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament ha iniciat durant el curs 2019-20 el projecte socio-
educatiu de reforç en el procés d´aprenentatge de la lecto-escriptura a cicle inicial, i ha 
recollit de tots els centres escolars de primària del municipi una avaluació molt positiva de 
l´activitat. 
 
Donades les característiques de l´activitat, la Regidoria d’Educació ha confeccionat un 
plec de clàusules tècniques per a la prestació del servei per desenvolupar l´activitat 
extraescolar de acompanyament i reforç de l´aprenentatge del procés de la lecto-
escriptura a cicle inicial.. 
 
Vista la proposta del Regidor d’educació i esports 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el plec de clàusules tècniques per a treure a concurs la prestació de 
l´activitat extraescolar d’Acompanyament i reforç de l´aprenentatge del procés de la 
lecto-escriptura a cicle inicial, a les escoles de primària de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest acord. 
 
 
3.5.2.- PRP2020/285   CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER LA DINAMITACIÓ DEL 
CONSELL D´INFANTS DEL MUNICIPI 
Expedient: 2020/2624 
 
La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 13 de febrer de 2017, va aprovar 
l’acord de voluntariat per al disseny, acompanyament i elaboració del projecte “Consell 
d’Infants”, com a òrgan de participació infantil on els nens i nenes prenen part del municipi, 
opinant, decidint, proposant i treballant aspectes que els afecta per al curs. 
  
La Regidoria d’Educació va valorar positivament el projecte socioeducatiu i va  promoure i 
crear el “Consell d’Infants”, amb la intenció que sigui un òrgan estable, amb la finalitat de 
treballar amb els nens i nenes del municipi  els valors i principis de la democràcia, 
sensibilitzar i conscienciar sobre les necessitats de l’entorn immediat, donar l’oportunitat 
d’implicar-se en temes i projectes vinculats en la transformació real del municipi. En 
definitiva, un òrgan on els  infants tenen l’oportunitat d’exercir la ciutadania, aportant la seva 
opinió sobre aspectes relacionats amb la millora del seu poble. 
 
En aquest curs 2019-20, s’ha valorat molt positivament la tasca realitzada per part del 
Consell i per tant, hi ha la voluntat que hagi continuïtat en el projecte.  
 
Vista la proposta del Regidor d’educació i esports 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 



Primer.- Aprovar el plec de clàusules tècniques per a treure a concurs la prestació del 
servei dinamització del Consell d´Infants de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest acord. 
 
 
3.5.3.- PRP2020/286  CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER DESENVOLUPAR EL 
PROJECTE CREIX  (Programa de suport educatiu específic a centres escolars 
per alumnat conductual) 
 
Expedient: 2020/2626 
 
La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament va iniciar el Projecte Creix, amb dinàmiques 
específiques de l’educació sistèmica als centres de primària per treballar amb alumnat que 
presenta conductes disruptives i de transgressió greu de normes. 
 
Havent fet la prova pilot als centres de secundària i als centres de primària, hem arribat a 
un consens entre l'administració local, els centres escolars d’infantil i primària i la inspecció 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per tal de treballar plegats 
en la prevenció, intervenció  i  suport, atenent l'alumnat específic que mostra aquesta 
problemàtica i les persones del seu entorn (la família i l'entorn de l'aula). 
 
Donades les característiques de la metodologia aplicada en la intervenció preventiva 
d’aquests casos, la Regidoria d’Educació ha confeccionat un plec de clàusules 
tècniques per a la prestació del servei per desenvolupar el projecte Creix. 
 
Vista la proposta del Regidor d’educació i esports 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el plec de clàusules tècniques per a treure a concurs la prestació del 
servei del projecte Creix a les escoles de primària de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest acord. 
 
 
3.5.4.- PRP2020/294   RATIFICACIO DECRET D'ALCALDIA CONTRACTE MENOR 
SUPORT TUTORIA PFI AUXILIAR D´HOTELERIA: CUINA I SERVEIS DE 
RESTAURACIÓ. 
 
Expedient: 2020/2618 
 
Vist el Decret d’Alcaldia número 738 de 7 d’octubre de 2020.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 738, emès el 7 d’octubre de 2020, de Contracte 
menor de Suport de tutoria PFI auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració. 
 
 
3.5.5.- PRP2020/295   RATIFICACIO DECRET CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI 
PER IMPARTIR LA FORMACIÓ DEL MÒDUL  DE CUINA DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ DEL PERFIL 
D’AUXILIAR D’HOTELERIA: CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ 



 
Expedient: 2020/2571 
 
Vist el Decret d’Alcaldia número 739, de data 7 d’octubre de 2020. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER:  Ratificar el Decret d’Alcaldia número 739, emès el 7 d’octubre de 2020, de 
contractació menor del Servei per impartir la formació del mòdul de cuina de formació 
professional del Programa de formació i inserció del perfil d’auxiliar d’hoteleria: cuina i 
serveis de restauració. 
 
 
3.6.- NOVES TECNOLOGIES 
 
PRP2020/307 CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT D’UN PROJECTOR PER AL VIVER D’EMPRESES 
Expedient: 2020/2197 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 3 de setembre de 2020, a la sessió de Junta de Govern Local es va aprovar la 
compra d’un projector i accessoris, on l’adjudicatari va ser Redes, Sistemas Y Dominios 
S.L (RSD). 
 
FETS 
 
En notificar a l’empresa adjudicatària, RSD, l’encàrrec de material pressupostat, aquesta 
comunica que no pot mantenir el preu. Per aquest motiu es torna a demanar actualització 
de preus als diferents proveïdors. 
 
Vist l’informe, emès en data 9/10/2020, per Francesc Roncero tècnic municipal, de 
necessitat i conformitat de contractar el subministrament d’un projector i els accessoris 
per a la seva instalꞏlació, i que es transcriu literalment a continuació: 
 
“INFORME DE NECESSITAT I CONFORMITAT DE CONTRACTE MENOR 
(SUBMINISTRAMENTS VEC INFERIOR A 15.000€) 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Es necessària la contractació del / de la,  
 

 Subministrament: projector i accessoris 
 Import de 722,00 € més IVA  
 Empresa: Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
 CIF: P0810600G 
 Partida pressupostaria: 2020.15.9200.62600 
 RC: 2020/336 
 Núm. Expedient: 2020/2197 
 Descripció del contracte: compra d’un projector, suport i pantalla de paret per a 

la projecció. 
 Tots els imports (amb IVA i sense): 873,62 € amb IVA, 722,00 € sense IVA. 
 % IVA o exempció: 21% IVA 
 Adjudicatari: Redes, Sistemas Y Dominios S.L, B65939910, Plaza Cataluña 13 

Escalera C, Local, Sabadell, Barcelona 



 Codi CPV: 30000000-9 
 
□ S’han solꞏlicitat tres ( o els que es requereixin) pressupostos a les empreses que 
seguidament s’indiquen, essent l’oferta més avantatjosa per la seva relació qualitat/preu la 
que es proposa. 
 
R.E. nº  Empresa Import 

(iva exclòs) 
Import 
(iva inclòs) 

1 REDES, SISTEMAS Y DOMINIOS 
S.L 

722,00 € 873,62 € 

2 QB Informàtica 734,49 € 888,73 € 
3 PC Componentes 828,12 € 1.002,02 € 

 
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 públic. 
 
2.-NO SUPERACIÓ DELS LLINDARS DE L’ARTICLE 118.1 LCSP 
 
Que es tracta de contractes de valor estimat inferior a 15.000 euros-contractes serveis i 
subministraments 
 
3.-  NECESSITAT I IDONEITAT DEL CONTRACTE 
 
Que d’acord amb l’article 28 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, les 
necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del 
seu objecte i contingut per satisfer- les, son les següents:  
 
L’Ajuntament té la necessitat de comprar un projector, així com els accessoris necessaris 
per a la seva instalꞏlació (suport i pantalla). Aquest material està destinat a l’adequació de la 
sala de reunions del viver d’empreses. 
 
4.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT  
 
D’acord a l’article 63.3. a) l’Ajuntament utilitza un procediment diferent a l’obert o al 
restringit, ja que el present contracte es troba dins dels llindars de l’article 118.1. 
 
5.- INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 
 
Que l’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnic i humans necessaris per realitzar el treball, 
i per tant es considera necessari la contractació d’una empresa externa per la realització 
dels mateixos, considerant que l’actuació que es pretén contractar es adequada a la finalitat 
que es persegueix. 
 
6.- JUSTIFICACIÓ DE QUE NO EXISTEIX FRACCIONAMENT 
 
□ Que no s’ha fraccionat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals 
de la contractació i que el contractista amb que es proposa la subscripció d’aquest 
contracte no ha estat contractat mitjançant contractes menors que individual o 
conjuntament superin la xifra indicada per a la contractació menor dins del mateix exercici 
pressupostari. 
 
7.- DESPESA AMB FINANÇAMENT AFECTAT: 
□ No“ 



 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
De conformitat amb el què disposen els articles 63.3. a) i 118 de la Llei 9/2017 de 
contractes del Sector Públic, quan als contractes menors. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer. Deixar sense efectes l’acord anterior. 
 
Segon.- Adjudicar a l’empresa REDES, SISTEMAS Y DOMINIOS S.L, amb NIF 
B65939910, i codi CPV 30000000-9, el contracte menor del subministrament, per un 
import de 805,86 € (IVA inclòs). 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a despesa 
màxima del contracte. 
 
Quart.- La presentació de les factures per la prestació del subministrament es 
realitzarà en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
Cinquè.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
4.- PROPOSTES URGENTS 
 
4.1. ACCIÓ SOCIAL 
 
PRP2020/317 CESSIO TEMPORAL  DE LLOGUER 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada usuari 
i la proposta de la regidora d’acció social, la Junta de Govern Local acorda atorgar al 
senyor O.M.D. un ajut consistent en la cessió temporal d’un pis. 
 
 
4.2.- IGUALTAT 
 
PRP2020/312   RENOVACIÓ DEL PLA D'IGUALTAT I PROTOCOL 
D'ASSETJAMENT SEXUAL I LABORAL expedient: 2020/2779 
 
L’any 2001 s’elabora el Pla Municipal sobre Igualtat d’Oportunitats, en el qual es parteix de 
la idea del treball transversal i on totes les àrees de l’Ajuntament s’impliquen per portar a 
terme les actuacions del Pla. Els objectius d’aquest pla van ser:  
 
- Potenciar i impulsar a nivell municipal un treball transversal de totes les àrees  orientat a 

fer actuacions adreçades a la promoció social, laboral, educativa, esportiva, cultural, de 
salut i qualitat de la vida de les dones. 

 
- Afavorir canvis d’actitud i mentalitat de l’home i de la dona mitjançant accions 

d’informació i sensibilització que ajudin a prendre consciència de la discriminació de 
sexe, per tal de progressar en autonomia i igualtat. 

 
- Sensibilitzar i dur a terme actuacions que ajudin les dones i els homes a assumir la 

corresponsabilitat familiar i social. 
 



Des de l’aprovació d’aquest primer pla l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha seguit treballant en 
aquesta mateixa línia. El pla D’igualtat s’ha anat renovant cada tres anys.   
 
Durant el 2020 a través del catàleg de recursos de la Diputació s’ha demanat un ajut per 
poder seguir treballant de forma conjunta en l’actualització del contingut del IV Pla 
d’Igualtat. Però creiem convenient abans de que arribi aquest recurs poder fer  la renovació 
del Pla d’Igualtat per el període 2020-2021.  
 
Un dels punts prioritaris del Pla d’Igualtat fa referència a l’àmbit de la salut laboral, 
assetjament sexual, actituds sexistes i tracte discriminatori pel que es proposa també la 
renovació del Protocol per a la prevenció de l’assetjament laboral a l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt per al període 2020-21, segons document adjunt. 
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció social, Igualtat de gènere i LGTBI, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el V Pla d’Igualtat, actualització del període de vigència  2020-2021.  
 
Segon.- Aprovació del Protocol per a la prevenció de l’assetjament sexual i laboral, 
actualització del període de vigència 2020-2021.  
 
 
4.3.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
PRP2020/314 APROVACIÓ RETORN GARANTIA MANTENIMENT FRANGES 
CONTRA INCENDIS 2019 LOT 2  
Expedient: 2020/2813 
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal de medi ambient en relació a la solꞏlicitud 
realitzada per l’empresa SERVIFOREST Serveis Forestals, SL de retorn de la garantia per 
l’execució dels treballs de manteniment de les franges de protecció contra incendis 
forestals Lot 2 - 2019 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el retorn de la garantia de 650,00 € dipositada per SERVIFOREST, 
Serveis Forestals, SL., per l’execució dels treballs de Manteniment de les franges de 
protecció contra incendis forestals, 2019 – lot 2 
 
 
4.4.- DEVOLUCIÓ QUOTA AUTOCAR VIATGES IMSERSO NO UTILITZAT PER 
CAUSA JUSTIFICADA. 
 
L’Ajuntament, des del Casal de la Gent Gran, tramita els viatges del IMSERSO., a l’hora 
que gestiona i coordina els desplaçaments amb autocar, tant a l’anada com a la tornada, de 
les persones que participen en el viatge i que prèviament han pagat. 
 
Algunes persones, dies abans del viatge no poden assistir-hi per causes justificades i amb 
l’antelació adequada. En aquests casos se’ls hi retorna els diners que en el seu dia van 
avançar per  contractar el servei. 
 
Vista la proposta de la Regidora de gent gran, 



 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Aprovar el retorn d l’import de 50€ al Sr. R.V.B., corresponent a la quantitat avançada 
dipositada pel Servei d’autocar per viatge d’IMSERSO, que no va poder utilitzar per causa 
justificada.  
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:40 hores, de tot el 
que jo com a secretària certifico. 


