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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN  
LOCAL DE DATA 5 D’OCTUBRE DE 2020 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:00 
Hora que acaba: 18:35 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon i Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
 
S’ha excusat el regidor Fran Sánchez Castilla 
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària accidental. 
 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de les darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, 
que fou el dia 28 de setembre de 2020. 
 
 
2.- PROPOSTES 
 
2.1.- RECURSOS HUMANS 
 
PRP2020/273 CREACIO BORSA DE TREBALL TÈCNIC/A D'EDUCCIO INFANTIL 
 
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador del concurs de mèrits lliure per a 
la creació de la borsa de treball de tècnic/a d’educació infantil per les escoles bressol 
municipals, en règim laboral temporal, de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Aprovar la borsa de treball de tècnic/a d’educació infantil per les escoles  
Bressol municipals en règim laboral temporal de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.  
 
Segon: Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
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2.2.- ACCIÓ SOCIAL 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treballs 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: 
 
‐ PRP2020/260, A.R.I., un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals, i un ajut de 120€ per a transport públic. 
‐ PRP2020/262, J.D.T., un ajut de 479,93€ per a factures subministrament de la llum. 
‐ PRP/2020/263, J.G.M., un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 
‐ PRP2020/264, D.S.J., un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 
‐ PRP2020/265, J.N.E., un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 
‐  PRP2020/266, M.N.S.P., un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments 
mensuals. 
‐ PRP2020/267, E.T.E., un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 
‐ PRP2020/269, A.C.B., ampliació a dues hores setmanals del Servei de treballadora 
familiar municipal. 
‐ PRP2020/270, M.B.S., prestació del servei de menjador a domicili. 
‐ PRP2020/274, Y.B.R., un ajut de 97€ per a material i sortides escolars (70% del cost 
–INS Lliçà) 
 
 
2.3.- SERVEIS TÈCNICS 
 
2.3.1.- PRP2020/259 APROVACIÓ SIGNATURA ACORD AJUNTAMENT-
ESCOLA PEL PROGRAMA 50/50 
 
Expedient: 2020/2540 
 
1 – L’Ajuntament ha participat en el programa d’estalvi d’energia i aigua a les escoles 
50/50 des del 2013. Inicialment en el marc del programa europeu Euronet 50/50 max i 
posteriorment com a programa municipal. 
 
2 – La Diputació de Barcelona ha rellançat de nou el Programa 50/50 a través del seu 
catàleg d’ajuts. L’Ajuntament va solꞏlicitar-lo i ha estat concedit per les Escoles Miquel 
Martí i Pol, Rosa Oriol Anguera i Els Picots, i les Escoles Bressol Municipals Nova 
Espurna i Palaudàries. 
 
3 – El programa requereix de la signatura d’un acord entre l’Ajuntament i cada centre 
educatiu que regula els termes bàsics de funcionament del programa. 
 
Vista la proposta de la Regidora de territori i obres públiques, 
 
La Junta e Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar la signatura dels acords entre l’Ajuntament i els diferents centres 
participants per dur a terme el projecte 50/50, un cop hagin estat degudament 
complimentats. 
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Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
2.3.2.- PRP2020/275 ADJUDICACIÓ DIRECCIÓ D'OBRES I COORDINACIO 
SEGURETAT I SALUT SECTORITZACIÓ DE LES NAUS 3-4 DE CAN MALÉ 
 
Expedient: 2020/2610 
 
Per tal de poder executar les obres de sectorització de les naus 3-4 de Can Malé és 
necessari adjudicar el contracte menor de serveis per a la Direcció de les Obres i la 
Coordinació de Seguretat i Salut. 
 
Vista la proposta del Coordinador de Serveis Territorials, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis de la Direcció d’Obres i la 
Coordinació de Seguretat i Salut de la sectorització de les naus 3-4 de Can Malé, a 
l’empresa INGENIERIA, GESTIÓN y URBANISMO, SA (INGUR, SA) per un import de 
2.480 € + IVA. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
2.5.- MEDI AMBIENT - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
PRP2020/272 LLICENCIA PER LA TINENÇA DE GOS POTENCIALMENT 
PERILLÓS 
 
Expedient: 2020/2368 
 
Els interessats a continuació, han solꞏlicitat la modificació i/o renovació de la llicència: 
 
Nom i Cognoms Adreça Gos 
 
1 G.V., J.A. barri Can Salgot Pit Bull Terrier 
 
Atesa la documentació presentada per cada interessat i la inspecció de l’habitatge, 
s’ha realitzat informe favorable. 
 
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.A.G.V. 453M 19/2020 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
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3.- AFERS SOBREVINGUTS. 
 
3.1.- APROVACIÓ DE LA UTILITZACIÓ I L’OCUPACIÓ DEL CENTRE 
D’ACTIVITATS EMPRESARIALS 
 
1 – El Centre municipal d’activitats empresarials “La Llançadora” està operatiu i pot es 
començar 
 
a oferir als emprenedors, autònoms o empresaris de la població per a la seva 
utilització. 
 
2 – Així el senyor F.C.C., ha presentat la seva candidatura, mitjançant instancia núm.; 
7921, per tal de fer ús del CAE La Llançadora. Igualment ha presentat tota aquella 
documentació requerida corresponent a la constitució de la seva activitat professional 
autònoma o empresarial. 
 
Vista la proposta del Tècnic de Promoció Econòmica i del Servei Públic de Consum 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Que s’accepti l’ocupació i utilització del CAE La Llançadora, per tal que el 
solꞏlicitant faci ús de l’equipament municipal. 
 
Segon.- Que s’autoritzi la signatura del contracte entre les parts. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.2.- PRP2020/288 RETORN DEL PAGAMENT DE LA SORTIDA DEL 
SOPAR DE LES ÀVIES 2020 
 
El passat mes de juny teníem previst portar a terme la sortida que es fa 
anualment amb les senyores que participen a l’edició del Sopar de les Àvies de 
la Festa Major. 
 
Degut a la crisis sanitària que estem vivint, ens vam veure obligats a modificar 
la data de la sortida que vam posposar per aquest mes d’octubre. 
 
A data d’avui hem pogut comprovar que la situació de la pandèmia encara no 
ens permet portar a terme l’activitat amb totes les garanties de seguretat, pel 
que hem decidit anulꞏlar-la totalment donat que no la podrem portar a terme 
durant aquest exercici 2020. 
 

En aquest sentit, 49 àvies cuineres havien confirmat la seva participació en 
aquest sortida i havien fet un pagament en concepte de paga i senyal de 30€, 
generant un ingrés total de 1.470€ que van ser lliurats a la regidoria d’hisenda 
el passat mes de gener de 2020. 
 
Vist que finalment no podrem portar a terme la sortida donem per anulꞏlada 
l’activitat i per tant, hem de procedir al retorn dels diners. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Aprovar la devolució dels imports dipositats en concepte de paga i 
senyal per la sortida de les participants al Sopar de les Àvies 2020, per un total 
de 1.470€, distribuïts per a 49 usuàries, a 30€ cadascuna, atès que no s’ha 
pogut efectuar aquesta sortida. 
 
 
3.3.- PRP/2020/287 SOLꞏLICITUD D'AJUT MOVES II PER A UNA ESTACIÓ DE 
RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS AL C. CALDES DE MONTBUI, 136. 
 
Vista la Resolució EMC/2214/2020, de 10 de setembre, de l’Institut Català d’Energia 
(ICAEN), del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
publicada al DOGC núm. 8226, de 16/09/2020, que fa pública la convocatòria per a la 
concessió de subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible 
(Programa MOVES II), d’acord amb el Reial decret 569/2020, de 16 de juny, que 
regula el Programa MOVES II (BOE núm. 169, de 17.6.2020). 
 
Vista la memòria i pressupost elaborats pels serveis tècnics municipals, per a la 
instalꞏlació i posada en funcionament d’una estació pública de recàrrega semi ràpida 
per a vehicles elèctrics (EdRsRA), al carrer Caldes de Montbui, 136, del municipi, amb 
el següent pressupost d’execució, de 30.013,64 euros, IVA inclòs: 
 
Pressupost d’execució material.... 20.844,25 € 
13% Despeses generals............... 2.709,75 € 
6% Benefici industrial.................... 1.250,66 € 
Subtotal...........................................24.804,66 € 
21% IVA.......................................... 5.208,98 € 
 
Total pressupost per contracte..... 30.013,64 € (IVA inclòs) 
 
D’acord amb l’Annex III del RD 569/2020, respecte l’actuació 2, implantació 
d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, i en relació amb els tipus de 
beneficiaris indicats en l’art. 3.2.a) 4º del RD, que estableix que l’ajut serà del 40%. 
 
Vist que la despesa anirà a càrrec a la partida 17 1532 61900, Altres inversions, del 
pressupost municipal de despeses per a l’any 2020. 
 
Vist l’informe favorable d’Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar la solꞏlicitud de subvenció dins la convocatòria d’ajuts del Programa 
MOVES II, per a la implantació d’una infraestructura de recàrrega semi ràpida per a 
vehicles elèctrics (EdRsRA), al carrer Caldes de Montbui, 136. 
 
SEGON: Donar trasllat del present acord a l’Institut Català d’Energia (ICAEN). 
 
 
3.4- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT D’OBLIGACIÓ 
 
S’acorda aprovar el document d’Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació, 
número I200402, de Llaberia Plàstics S.L., pel subministrament de canonada, 
accessoris i altres elements; d’import 9.104,22€, amb càrrec a la partida 
17/1610/61910. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 18:35 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 
 
 


