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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA       
29 D’ABRIL DE 2020 
 
 
Lliçà d’Amunt, 29 d’abril 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 15 d’abril de 2020. 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la següent relació de documents d’Autorització, Disposició i 
Reconeixement d’Obligació (relació número O/2020/13): 
 

- Becerra & Navarro SL; adaptació de contenidors blaus, viseres i bloqueig de 
portes; d’import 4.864,20€; amb càrrec a la partida 18/1630/22699. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, entrada de matèria 
orgànica a planta, febrer 20, impropis 7,29€; d’import 6.403,66€; amb càrrec a 
la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones transferides 
resta, febrer 20; d’import 4.868,78€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones eliminades 
resta, febrer 20; d’import 26.463,27€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones eliminades 
resta directe Mataró, febrer 20; d’import 11.966,35€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Becerra & Navarro SL; obres d’adaptació de contenidors blaus; d’import 
4.864,20€; amb càrrec a la partida 18/1630/22699. 

- Jardineria Pedrerol SCP; Servei de manteniment i neteja de part de les zones 
verdes municipals; d’import 5.656,75€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 

 
 
3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 
POLOS D’ESTIU PER A LA POLICIA LOCAL (PR. 241) 
 
S’acorda Ratificar el Decret d’Alcaldia número 303, emès el dia 21 d’abril de 2020, que 
és del següent contingut: 
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“Vist l’informe emès en data 8 d’abril de 2020, de necessitat i conformitat de 
contractar l’adquisició de peces d’uniformitat d’estiu per a la Policia Local de Lliçà 
d’Amunt.  
 
De conformitat amb el què disposen els articles 63.3 i 118 de la Llei 9/2017 de 
contractes del Sector Públic, quant als contractes menors. 
 
Per tot això he resolt: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa INSIGNA UNIFORMES SL, el contracte menor de 
subministrament de polos d’estiu per a la Policia Local, per un import de 3.671’88 
euros, IVA exclòs. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a 
despesa màxima del contracte, amb càrrec a la partida 2020 12 1320 22104, RC 
2020/192. 
 
Tercer.- La presentació de les factures per la prestació del contracte es realitzarà en 
format electrònic.  
 
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local.” 

 
 
4.- SERVEIS SOCIALS 
 
4.1.- 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: 
 

- Pr. 242; MNJ; un ajut de 53,60€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 243; MPH; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 244; AJG; un ajut de 180€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 245; FM; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 246; EMM; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 247; MOG; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 248; JCM; un ajut de 201€ per la compra de bombones de butà: 
- Pr. 249; MLRG, un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 250; NG; un ajut de 330€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 251; IBV; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 252; MTMDBH; un ajut de 134€ per la compra de bombones de butà: 
- Pr. 253; MLPH; un ajut de 134€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 255; ARI; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
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- Pr. 257; DSJ; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- Pr. 258; MMMC; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals. 

- Pr. 260; AFD; un ajut de 150€  per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals. 

- Pr. 264; SMV; un ajut de 90€ per a alimentació i higiene, repartits en tres 
lliuraments mensuals. 

- Pr. 265; MTMDBH; un ajut de 90€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- Pr. 266; VSM; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals. 

- Pr. 267; AIMS; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- Pr. 268; JGT; un ajut de 100€ per a medicació. 
- Pr. 269; PAO; un ajut de 900€ per al pagament d’una part de de servei 

residencial. 
- Pr. 270; MCA; un ajut de 420€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 271; JFP; un ajut de 420€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 272; DCO; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 273; PC; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 274; JCM; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 275; MA; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tes 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 276; CST; un ajut de 11,35€ per a transport públic. 
- Pr. 277; Inés Domingo Iglesias; una ajut de 150€ per a alimentació, a repartir 

en tres mensualitats. 
- Pr. 278; MG; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 279; OJLGC; un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 280; JMP; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 281; EMP; un ajut de 210€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 282; CMR; un ajut de 210€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 283; ESM; un ajut de 280€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 284; JP; un ajut de 30€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 285; IZM; un ajut de 90€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 286; JGM; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 287; GPA; un ajut de 100€ per a medicació. 
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4.2.- AJUTS PER COMBATRE LA POBRESA ENERGÈTICA ABRIL 2020 (Pr. 256) 
 
La Regidoria d’Acció Social ha presentat un llistat de famílies que tenen necessitat 
d’aprovisionament de bombones de butà, dins dels ajuts per combatre la pobresa 
energètica. 
 
Per tot això la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la renovació de l’ajut de bombones de butà a les setze famílies que 
consten a la llista aportada per la Regidoria d’Acció Social. 
 
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de 1.943€, per fer front a la compra de 
145 bombones de butà necessàries per aquest ajut. 
 
 
4.3.- ACTUALITZACIÓ DEL REGLAMENT PER A LA GESTIÓ DE LES PRESTACIONS 
ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL: ANNEX D'AJUTS PER SITUACIÓ 
D'EMERGÈNCIA COVID19 (Pr. 261) 
 
A causa de la situació d’urgència social actual, causada per la crisi de la covid19 i les 
afectacions d’aquestes sobre el benestar i l’estabilitat econòmica de les famílies, es 
proposa a la JGL un annexa on: 
 

 Es modifiquen els criteris socials, afegint una nova categoria de “Situacions 
sobrevingudes” que contempla les situacions d’ERTO, atur, fi de l’activitat i d’altres 
que puguin sorgir 

 Augmenta el llindar deduïble del lloguer o hipoteca  a 700€ 
 Ajuts d’urgència relacionats amb els subministraments de l’habitatge habitual 
 S’amplia el percentatge del 60 % al 70% de la franja corresponent als 52,5 punts, 

amb la finalitat d’afavorir l’accés a la prestació Banc d’Aliments de les famílies que 
es troben en una situació més vulnerable. 

 
Vista la proposta de l Regidora d’Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar l’actualització del Reglament per a la gestió de les Prestacions de caràcter 
social: Annex d’ajuts per situació d’emergència covid19, elaborat per la Regidoria d’Acció 
Social.  
 
 
4.4.- TARGETES MONEDER MUNICIPALS PER A  COMPLEMENT DE SITUACIONS 
EXTRAORDINÀRIES A MENORS EN RISC SOCIALS I BECATS DE MENJADOR 
D'ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS, COMPLEMENTS DE BEQUES DE 
MENJADOR I JOVES ALUMNES DE CENTRE OCUPACIONAL DE LA VALL DEL 
TENES. (Pr. 262) 
 
A causa de la situació d’urgència actual per la pandèmia del Covid 19, des d’Acció social es 
proposa activar 32 targetes moneder municipals per a menors en risc social: continuïtat i 
casos nous destinades a: 
 

 menjador de les escoles bressols municipals; 
 complements municipals propis de beques de menjador  
 joves alumnes de  beques  de menjador de centre ocupacional de la Vall del Tenes. 
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 menors en risc social  
 

Aquestes targetes moneder son adjudicades segons criteris vigents per les ajudes socials 
d’urgència i queden vinculades al pressupost propi municipal, partida d’Acció social, amb 
un import de 10.000€. 
 
Vista la proposta de l Regidora d’Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar l’activació de 32 targetes moneder municipals per a menors en risc social: 
continuïtat i casos nous, i assignar a la partida d’acció social el pressupost solꞏlicitat. 
 
 
5.- PRORROGA DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER AL 
PROJECTE LICANO D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L’INS LLIÇÀ (Pr. 
263) 
 
1.- El dia 24 d'octubre de 2005 es va signar el conveni de colꞏlaboració entre l'Ajuntament 
de Lliçà d'Amunt i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al 
projecte Licano, d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat de l'INS Lliçà. 
 
2.- Aquest projecte està destinat a aquell alumnat de segon cicle d'educació secundària 
obligatòria del municipi que presenten dificultats d'aprenentatge, desmotivació greu, perill 
d'absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d'actuacions 
individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar, 
social i laboral. 
 
3.- Durant els cursos posteriors al del 2004/05 fins a l’actualitat, aquest conveni s'ha anat 
prorrogant.  
 
4.- La Regidoria d’Educació manifesta el seu interès en donar continuïtat a les actuacions 
previstes en el marc d’aquest conveni, per tal de donar una millor resposta a les necessitats 
educatives de l’alumnat del municipi, d’acord amb la memòria redactada a l’efecte.  
 
Vista la proposta del regidor d’educació. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Prorrogar el conveni de colꞏlaboració entre el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt en matèria d’atenció educativa a 
la diversitat de l’alumnat d’ensenyament secundari obligatori, a través del projecte LICANO, 
per als cursos acadèmics 2020/21, 2021/2022 i 2022/2023. 
 
 
6.- ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE DOS PUNTS DE VIDEOVIGILÀNCIA 
(EXPT. 132/19)  
 
Vista l’Acta de Valoració del Procediment per a l’adjudicació del Subministrament de 
dos punts de Videovigilància, i estimant-se correcta. 
 
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que legalment té reconegudes, i de 
conformitat amb allò establert en l’article 159.6 de la LCSP 2017, ACORDA: 
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Primer.- Adjudicar el contracte del subministrament de dos punts de videovigilància, a 
l’empresa Alphanet Security Sistems SL, per l’import de 13.205’20 €, IVA exclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, fent-li saber que la formalització del 
contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació, que haurà de 
tenir lloc dins el termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent de la recepció 
d’aquesta notificació. 
 
 
7.- ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D’ESTABILITZACIÓ DEL TALÚS DE LA COSTA 
DE CAN PUIG 
 
En data 24 d’abril de 2020 el Coordinador de Serveis Territorials va emetre l’informe 
d’adjudicació de contracte menor en relació a les obres d’estabilització del talús del carrer 
Costa de Can Puig, a favor de la mercantil Tratamiento Acondicionamiento de Laderas y 
Obras SA, per un import de 25.653,27 €, Iva exclòs. 
 
Vista la pròrroga de l’estat d’alarma decretat per part del Govern Estatal, cal acreditar que 
l’obra té la consideració d’essencial, bàsica o estratègica. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte municipal que assenyala que es tracta d’una actuació amb 
caràcter d’urgència, donada l’última esllavissada del passat 22 d’abril, que ha deixat el talús 
en una situació de notable inestabilitat que obligarà a mantenir tallada la vorera del carrer. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques, 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar les obres d’estabilització del talús del carrer Costa de Can Puig, per un 
import de 25.653,27€ més IVA, a l’Empresa Tratamieno Acondicionamiento de Laderas y 
Obras SA. 
 
Segon.- Aquestes obres s’executaran amb càrrec a la partida pressupostaria 2020 17 
1532 61900, RC 2020/201. 
 
 
8.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE LA PART A URBANITZAR DEL 
CARRER MAJOR I LA PASSERA SOBRE EL TORRENT DE CAN BOSC. 
 
Els Serveis tècnics municipals han redactat el Projecte de la part a urbanitzar del 
carrer Major i la passera sobre el torrent de Can Bosc. 
 
Per tot això la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de la part a urbanitzar del carrer Major i la 
passera sobre el torrent de Can Bosc, redactat pels Serveis tècnics municipals. 
 
Segon.- Exposar al públic aquest projecte, durant el termini de trenta dies hàbils, al 
Butlletí Oficial de al Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- En cas que no es presenti cap alꞏlegació durant el termini d’exposició al 
públic, aquest projecte es considerarà aprovat definitivament. 
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9.- ADHESIÓ AL PROJECTE “LA BRETXA DIGITAL DEL CONFINAMENT” AMB LA 
FUNDACIÓ REIR 
 
L´Ajuntament de Lliçà d´Amunt i la Fundació REIR, dedicada a impulsar avanços 
significatius amb la finalitat de capacitar a colꞏlectius amb risc d’exclusió social, han 
pactat un Acord de Colꞏlaboració amb la finalitat de reduir l’impacte que pot provocar la 
manca d’equips i connexions i a reduir la bretxa digital a infants i joves degut a la crisi 
del Coronavirus, que ha portat al govern a decretar l´estat d´ALARMA pel Real Decret 
463/2020, de 14 de març. 
 
Per mitjà d'aquest Conveni amb l´entitat REIR es pretén donar resposta de forma 
eficaç i ràpida per poder fer arribar a tos els alumnes residents a Lliçà d´Amunt amb 
necessitats de falta d´equips informàtics, els ordinadors que necessiten.  
 
La finalitat, doncs, és aconseguir que tots els nens/es en edat escolar del municipi 
puguin efectuar un tercer trimestre online dins la seva etapa educativa en el seu curs 
corresponent.  
 
Vista la proposta del Regidor d’Educació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el contingut de l’Acord de colꞏlaboració amb la Fundació REIR per la 
participació en el projecte “la bretxa salarial del confinament”, en matèria d’atenció 
educativa, amb suport d´equips informàtics, mentre duri l’estat d’alarma per la crisi del 
Coronavirus, i procedir a la seva signatura.   
 
 
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 18,30 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 
 
 


