ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE DATA 23 DE NOVEMBRE DE 2020
Caràcter: Ordinari
Hora que comença: 18:30
Hora que acaba: 18:55
PRESIDEIX
Ignasi Simon Ortoll
ASSISTENTS
Ignasi Simon i Ortoll
Maria del Mar Pedrerol Villarroya
Fran Sánchez Castilla
Lourdes Estéfano Orozco
Albert Iglesias Boza
David Morales Campos
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 16 de novembre de 2020
2.- DESPESES
S’acorda aprovar la següent relació de documents d’Autorització, Disposició i
reconeixement d’Obligació (relació número O/2020/50)::
-

Redes, Sistemas y Dominios SL, material informàtic; d’import 14.965,28€; amb
càrrec a la partida 15/9200/62600.
Consorci Besòs-Tordera, obres de reposició i millora del clavegueram de Lliçà
d’Amunt, agost 2020; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida
17/1600/60900.
Redes, Sistemas y Dominios SL, material informàtic; d’import 8.785,81€; amb
càrrec a la partida 15/9200/62600.
Consorci Besòs-Tordera, obres de reposició i millora del clavegueram de Lliçà
d’Amunt, setembre 2020; d’import 8.756,61 €; amb càrrec a la partida
17/1600/60900.
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3.- ACCIÓ SOCIAL
3.1.- PRP2020/390 AJUT PER A AL INSTALꞏLACIÓ I REPARACIÓ DE LA CÀMERA
FRIGORÍFICA DEL BANC D’ALIMENTS
Expedient: 2020/3159
El creixement de la pobresa, l'endeutament de la població per fer front als elevats preus de
l'habitatge i la crisi sanitària i econòmica-social actual que ha provocat la pandèmia, han
causat que moltes persones es trobin en situació de greu dificultat econòmica i, en
conseqüència, ha augmentat la demanda d’ajuts per cobrir les necessitats bàsiques com
l’alimentació i la higiene.
Des de la regidoria d’Acció social s’ha detectat un augment significatiu de les persones
beneficiàries del Banc d’Aliments en aquests mesos, i s’han hagut de comprar més
quantitat de productes d’alimentació bàsica per garantir la cobertura a totes les famílies.
Al Banc d’Aliments hi ha una càmera frigorífica que va deixar l’empresa Biokit i que
actualment no es pot fer servir perquè falta el motor i els ventiladors no funcionen.
Donada la necessitat d’augmentar la capacitat d’espai de refrigeració, es va demanar un
pressupost per arreglar la càmera i el pressupost eren 12000€.
No obstant, gràcies a una donació dels motors de la càmera frigorífica, la seva instalꞏlació i
reparació són 4985,20€.
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Atorgar un ajut de 4.985,20€ per a la instalꞏlació i reparació de la càmera frigorífica
del Banc d’Aliments.
Segon.- Imputar la despesa a la partida 04 – 232 - 48002

3.2.- 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:
-

PRP2020/403; M.O.G., un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
PRP2020/404, J.M.P.; un ajut de 45,5€ per a transport públic.
PRP2020/405, R.M.R.R., un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en
tres lliuraments mensuals.
PRP2020/406, E.S. M., ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
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-

PRP2020/418; A.S.F., Prestació del Servei de Teleassistència, amb copagament
de 7,21€ mensuals
PRP2020/423, M.A.G.; un ajut de 53,85€ per a transport públic.
PRP2020/424, M.A., un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals
PRP2020/425, A.M.O., un ajut de 248,894€ per pagar subministrament d’aigua, i
una ajut de 475,45€ pel deute de subministrament electricitat.
PRP2020/426; J.N.E.; dotació d’una estufa de butà dins el projecte de trena
hivernal
PRP2020/427, D.S.J.; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene a repartir en tres
lliuraments mensuals, ,
PRP2020/428, M.N.S.P., un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres
lliuraments mensuals
PRP2020/429, A.R.I.; un ajut de 329,97€ per a llibres escolars.
PRP2020/430, F.N.D., un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres
lliuraments mensuals
PRP2020/431, R.M.M., un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals
PRP2020/437, M.L.G.R., un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres
lliuraments mensuals,
PRP2020/438, M.C.L.M., Servei de Teleassistència, amb copagament de 76,41€
mensuals.
PRP2020/439, O.M.D., un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
PRP2020/440, G.L.R.O., un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en
tres lliuraments mensuals
PRP2020/441, L.I.A.M., un ajut de 180€ per a alimentació i higiene, a repartir en
tres lliuraments mensuals
PRP2020/442, J.B.O., un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres
lliuraments mensuals

3.2.- SERVEIS TÈCNIS
PRP2020/420 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UNA
TIROLINA DESTINADA AL PARC DE PALAUDÀRIES
Expedient: 2020/3280
Es necessària la contractació del subministrament d’una tirolina destinada al Parc de
Palaudàries, adjacent a l’escola Miquel Martí i Pol, amb les característiques tècniques
indicades en el Projecte de Millora Ambiental d’aquest parc que consta aprovat
definitivament.
Vista la proposta del Coordinador se Serveis Territorials,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar el subministrament d’una tirolina per al Parc de Palaudàries a l’empresa
Parcs i Jardins de Catalunya, SL, per un import de 4.814,77 € (IVA inclòs).
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Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
3.3.- SECRETARIA
PRP2020/391 PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL PARC DE NADAL
Expedient: 2020/3160
La Regidoria de Joventut organitza el Parc de Nadal, a través del contracte amb l’empresa
Oktitans S.L, que va guanyar el concurs l’any 2019, el qual preveia la seva adjudicació per
als anys 2019 i 2020..
L’actual situació de pandèmia de la Covid-19 i les mesures previstes per la contenció del
virus, no fan possible que es porti a terme l’activitat del Parc de Nadal aquest any.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte amb l’empresa Oktitans S.L, per a la gestió del
Parc de Nadal 2.021, per a que pugui executar l’activitat l’any vinent, si les mesures ho
permeten.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
3.4.- EDUCACIÓ
PRP2020/448 DEIXAR SENSE EFECTES L’ACORD DE CONVOCATÒRIA DEL
CONTRACTE DE REFORÇ LECTO-ESCRIPTURA
Expedient: 2020/2623
Per acord de la Junta de Govern de 19 d’octubre de 2020 es va acordar aprovar la licitació
per 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.
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Educació, que es transcriu a continuació:
“ Davant la situació extraordinària viscuda durant els cursos 2019-20 i 2020-21 amb
la pandèmia produïda pel Covid-19, l´àrea d´educació de l’Ajuntament de Lliçà
d´Amunt es veu obligada a no treure a concurs la licitació de l´Activitat de reforç de
lector –escriptura a primària. En aquests últims temps la incertesa de no saber el
que ens podem trobar davant propers confinaments fa que ens haguem plantejat
les adequacions virtuals de les diferents activitats i projectes que porta a terme
l’àrea d´educació. Aquesta activitat requereix un format presencial dels alumnes i la
professional i no es pot adequar al format digital.
És per això, que solꞏlicitem l’anulꞏlació de la licitació de l´activitat de reforç de lectorescriptura de primària per el curs 2020-21.”
Vista la proposta del regidor d’educació.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Únic.- Deixar sense efecte la licitació per 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, pels motius exposats a l’informe emès per la
Tècnica d’Educació.
3.5.- INTERVENCIÓ
3.5.1.- PRP2020/445 ACCEPTACIÓ DE L’AJUT CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA DINS EL PROGRAMA SECTORIAL PER LA MILLORA DE CAMINS
MUNICIPALS.
Expedient: 2020/3342
Vist que la Diputació de Barcelona ha aprovat en data 25.06.2020, el Programa sectorial
per la millora de camins municipals, del Pla de concertació XGL 2020-2023, per al
finançament d'obres de millora dels camins municipals d'ús públic, que estiguin en
àmbit no urbà íntegrament i que siguin aptes per al trànsit motoritzat, dins el qual han
concedit a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt un ajut de 19.527,74 euros (codi XGL
20/X/291406), periodificat per als anys 2020 i 2021, amb els següents terminis d’execució i
justificació:
- Any 2020: 9.763,87€; execució del 14.03.2020 al 31.12.2020; justificació fins al
31.03.2021
- Any 2021: 9.763,87€; execució del 01.01.2021 al 31.06.2021; justificació fins al
31.09.2021
Vist que d’acord amb el règim regulador del Programa, l’ajut s’entén acceptat
tàcitament pel destinatari si en el termini d’un mes des de la notificació no s’hi
renuncia, havent estat notificat el 29.06.2020 (registre d’entrada municipal núm. 20205598).
Vist l’informe favorable de l’interventor.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona dins el
Programa sectorial per la millora de camins municipals, per als anys 2020 i 2021 (codi XGL
20/X/291406).
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
3.5.2.- PRP2020/447 DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEL SERVEI DE BAR I
CONSERGERIA DEL CASAL DE LA GENT GRAN DE PALAUDARIES
Expedient: 2020/3353
Atès que el 2 de setembre de 2020, el senyor José Reina Palacios, com adjudicatari del
servei de bar i consergeria del Casal de la Gent Gran de Palaudàries, va decidir, per
voluntat pròpia, rescindir el contracte amb l’Ajuntament.
Atès que s’han fet les comprovacions de l’estat del material i espai que se li va ser cedir
segons inventari inicial, i s’ha torbat tot correcte.
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Vista la proposta de la Regidora de gent gran,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. José Reina Palacios de la garantia de 600 euros que va
dipositar a la signatura del contracte per a la prestació del Servei de Bar i Consergeria del
Casal de la Gent Gran de Palaudàries.
Segon.-Notificar aquest acord a l’interessat.
4.- AFERS SOBREVINGUTS
4.1.- PRP2020/443 RENÚNCIA SUBVENCIÓ ACA RENOVACIÓ DIPÒSIT PINEDA
FEU
Expedient: 2020/3331
1 – En data 28 de novembre de 2019 l’Ajuntament va solꞏlicitar una subvenció a l’Agència
Catalana de l’Aigua per la renovació del dipòsit d’aigua de Pineda Feu. Aquesta obra tenia
un cost total previst de 111.814,89 € (IVA inclòs).
2 – En data 17 de novembre de 2020, Registre d’Entrada 10340/2020, l’Agència Catalana
de l’Aigua ha comunicat a l’Ajuntament que la subvenció finalment atorgada és de 6.159,75
€, el que representa un 5,5 % del cost de l’actuació.
3 – L’actuació subvencionada no es considera prioritària en el Pla d’Inversions en la Xarxa
d’Aigua. L’aportació que hauria de fer l’Ajuntament a l’obra no es considera justificada, ja
que absorbiria recursos necessaris per altres actuacions més urgents.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Renunciar a la subvenció atorgada per l l’Agència Catalana de l’Aigua per l’obra de
renovació del dipòsit de Pineda Feu.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
4.1.- PRP2020/443 RENÚNCIA SUBVENCIÓ ACA RENOVACIÓ DIPÒSIT PINEDA
FEU
Expedient: 2020/3331
1 – En data 28 de novembre de 2019 l’Ajuntament va solꞏlicitar una subvenció a l’Agència
Catalana de l’Aigua per la renovació del dipòsit d’aigua de Pineda Feu. Aquesta obra tenia
un cost total previst de 111.814,89 € (IVA inclòs).
2 – En data 17 de novembre de 2020, Registre d’Entrada 10340/2020, l’Agència Catalana
de l’Aigua ha comunicat a l’Ajuntament que la subvenció finalment atorgada és de 6.159,75
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que absorbiria recursos necessaris per altres actuacions més urgents.
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Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Renunciar a la subvenció atorgada per l l’Agència Catalana de l’Aigua per l’obra de
renovació del dipòsit de Pineda Feu.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
4.2.- PRP2020/449 APROVACIÓ PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D'INCENDIS
FORESTALS
1 – Atès que Lliçà d’Amunt està declarat municipi d’alt risc d’incendi forestal segons el
Decret 64/1995, de 7 de març, mitjançant el qual s’aproven mesures de prevenció
contra incendis forestals.
2- Vist que el mateix Decret determina en el seu article 13 que els Ajuntaments poden
elaborar un pla de prevenció d’incendis forestals
2 – L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament
Agrari de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona
presta suport als municipis amb alt risc d’incendi forestal.
3 - Aquesta oficina tècnica elabora plans municipals de prevenció d’incendis per a
municipis i ha planificat anteriorment les actuacions en matèria de prevenció d’incendis
forestals per a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
4- Atès que l’anterior Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de Lliçà d’Amunt teniu un
horitzó 2016-2020, l’esmentada Oficina tècnica ha treballat conjuntament amb els
serveis tècnics municipals i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà
d’Amunt / ADF L’Alzina per tal d’elaborar el nou Pla Municipal de Prevenció d’incendis
Forestals de Lliçà d’Amunt pel període 2021-2026.
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals de Lliçà d’Amunt pel
període 2021-2026.
4.3.- APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES PER LICITAR LA REPARACIÓ
DE CONTENIDORS DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS
L’Ajuntament presta de manera directa el servei de gestió de residus i neteja viària
El parc de contenidors de residus està notablement envellit ja que la major part
d’unitats porten funcionant des de l’any 2006. A l’espera de la inversió en nous
contenidors cal fer operacions de reparació per tal de substituir unitats que no
funcionen correctament o donen mala imatge al servei.
Els contenidors de càrrega lateral de les fraccions de resta, cartró i envasos són
metàlꞏlics i poden ser objecte de reparació i pintat
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Per altra banda, les caixes de la deixalleria presenten diferents incidències que afecten
al seu funcionament (sistema de tancament de la porta, rodets) i aspecte (òxid i
pintura), així com que també caldria renovar la imatge corporativa
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques per licitar el servei de
reparació i pintat dels contenidors metàlꞏlics de càrrega lateral i de les caixes de la
deixalleria.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 18:50 de tot el que
jo com a secretària certifico.
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