
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 7 DE JULIOL DE 2020 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 08:30 
Hora que acaba: 09:15 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Simon Ortoll Ignasi 
Pedrerol Villarroya Maria Del Mar 
Sanchez Castilla Fran 
Estefano Orozco Lourdes Maria 
Iglesias Boza Albert 
Morales Campos David 
 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Hierro Medina Antonio Jose 
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió de la Junta de Govern Local, efectuada el dia 
29 de juny de 2020 

 
 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la relació de documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació número O/2020/23, que es relacionen a continuació: 
 

- Fraikin Assets SAS; alqui. 1.00 1/5 a 31/5/2020, d’import 6.200,62€; amb càrrec 
a la partida 18/1622/22700. 

- Endesa Energia SA; terme energia variable, afores Can Malé; d’import 
3.502,10€; amb  càrrec a la partida 16/9200/22100. 

- Insigna Uniformes SL; uniformitat Policia local, d’import 4.442,95€; amb càrrec 
a la partida 12/1320/22104. 

- Endesa Energia SA; facturació energia elèctrica; d’import 49.893,84€; amb 
càrrec a les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 
24/3370/22100, 16/9200/22100 i 15/165922100. 

- Benseny; vidres recanvi; d’import 5.853,98€; amb càrrec a la partida 
11/4400/63300. 

- Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt, Certificació núm, 13 segona fase 
Projecte urb. UAXV Can Franquesa; d’import 16.010,62€, amb càrrec a la 
partida 17/1650763300. 



- Consorci Besòs Tordera; obres de reposició i millora del clavegueram de Lliçà 
d’Amunt, abril 2020; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 
17/1600/60900. 

- Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt, Certificació núm, 14 segona fase 
Projecte urb. UAXV Can Franquesa; d’import 4.216,01€, amb càrrec a la 
partida 19/1510/62700. 

- Associació Catalana de Municipis; adquisició de mascaretes; d’import 5.144€; 
amb càrrec a la partida 12/13120/22000. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- POLICIA 
 
3.1.1.- PRP2020/111 CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D'INTERIOR I L'AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D'AMUNT PER LA SEVA ADHESIÓ A LA 
XARXA RESCAT Expedient: 2020/1710 
 
El dia 6 de novembre de 2012 es va signar el Conveni de colꞏlaboració entre el 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per a 
l’adhesió a la xarxa RESCAT de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de 
Catalunya. 
 
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en la disposició addicional 
vuitena, estableix que els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració pública o 
qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents s’han d’adaptar al que 
s’hi preveu en el termini de tres anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Pel que 
fa als convenis que no tinguin determinat un període de vigència o aquest sigui per un 
temps indefinit, el termini és de quatre anys a comptar de l’entrada en vigor de l’esmentada 
Llei.  
 
Atès que la vigència del conveni de colꞏlaboració establert entre les parts en data 6 de 
novembre de 2012, es veu afectada pel que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, s’ha d’establir un nou conveni d’adhesió a aquesta corporació local. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la minuta del Conveni de colꞏlaboració entre el Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt  per a la seva adhesió a la 
Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (RESCAT). 
 
Segon.- Autoritzar al Sr. Alcalde per la signatura de l’esmentat conveni en nom i 
representació de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 

3.2.- ALCALDIA 
 
3.2.1.- PRP2020/109 DONAR COMPTE DEL CONVENI DE CESSIO D'UN VEHICLE 
ASSISTENCIAL PER PART DE CDC HIACRE SA A PROTECCIÓ CIVIL Expedient: 
2020/1709 
 

 



En data 16 de juny de 2020 es va signar l’Addenda al Conveni entre l’Ajuntament de Lliça 
d’Amunt i CDC HIACRE, S.A. per a la colꞏlaboració amb l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a 
l’empara del previst a la llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 
sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, pel que es cedia un vehicle per 
tasques assistencials a Protecció Civil de Lliçà d’Amunt.  

Vista la proposta de l’Alcaldia, 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Únic.-  Donar compte de l’Addenda al Conveni entre l’Ajuntament de Lliça d’Amunt i CDC 
HIACRE, S.A. per a la colꞏlaboració amb l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a l’empara del 
previst a la llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de 
lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, pel que es cedia un vehicle per tasques 
assistencials a Protecció Civil de Lliçà d’Amunt signat en data 16 de juny de 2020. 

 
3.3.- SECRETARIA 
 
3.3.1.- PRP2020/114 PROPOSTA DE CREDIT INCOBRABLE, Expedient 1381800014 
 
Vistes les propostes del Cap de la Unitat de Recaptació del Vallès Oriental de l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en les que es detallen relacions de 
deutors dels quals s’ha instruït expedients administratius de constrenyiment per deutes 
amb aquest Ajuntament, respecte dels quals s’ignora l’existència de bens o drets 
embargables o realitzables. 
 
Atès que s’han observat els criteris de formulació de propostes de crèdits incobrables 
d’acord amb el que s’estableix en l’Ordenança General de l’O.R.G.T, en els que es 
respecta el principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans utilitzats per llur 
realització, així com el principi d’economia processal i eficàcia administrativa. 
 
Vista la relació dels deutors per diferents conceptes, es proposa aprovar el seu crèdit com a 
incobrable i ser donats de baixa en comptes de conformitat amb el que disposa l’article 62 
del Reglament general de recaptació i l’esmentada ordenança general 
 
Núm. Relació       Import                 Motiu                           
 
Rel. 19011            23.842,23€        Fallit import superior 100€ inferior a 1000€ (22) 
Rel. 19012                 13.166,18€        Fallit import igual o superior a 1000€ P.F (21)  
Rel. 19014              1.254,66€          Fallit import igual o inferior a 100€ (22)                
Rel. 19015              2.303,73€          Fallit import igual o inferior a 100€ (21)                
Rel. 19018            14.392,20€        Fallit import superior 100€ i inferior a 1000€ (21)  
 
Vista la proposta de l’Alcaldia, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Primer: Aprovar com a crèdit incobrable i donar de baixa les anteriors relacions de valors 
ordenats per diferents conceptes i exercicis, de conformitat amb el que disposa l’article 62 
del Reglament general de recaptació i l’esmentada ordenança general 
 
Segon:.- Notificar aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària i a la Intervenció 
Municipal. 
 



 
3.3.2.- PRP2020/115 PROPOSTA DE GESTIÓ D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS 
DELEGATS A L’ORGANISME DE GESTIÒ TRIBUTÀRIA. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha tramitat pel sistema de cooperació  el desenvolupament 
urbanístic de l’àmbit de la U.A XV Can Franquesa, consistent en la tramitació de la 
reparcelꞏlació, el projecte de urbanització i les posteriors obres de urbanització. 
 
Per tal de finançar les obres l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a girat als propietaris de Can 
Franquesa mitjançant l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona 5 
rebuts de Quotes urbanístiques a compte de la liquidació definitiva un cop s’hagin acabat 
les obres de urbanització. 
 
En David González Ayudan i Montse Torres Morro son propietaris de la finca adjudicada F, 
situada al carrer de Can Franquesa número 16, degut a la situació econòmica i familiar no 
han pogut fer front a les Quotes Urbanístiques que s’han girat fins el dia d’avui. 
 
El dia 30 de juliol de 2019 la Junta de Govern Local va acordar el descàrrec comptable de 
les liquidacions de Quotes urbanístiques de la UA. XV Can franquesa de l’oficina de 
l’Organisme de Gestió Tributària i gestionar directament el cobrament del deute. 
  
Atès que la situació de la família a millorat sensiblement (tots dos estan treballant) el dia 5 
de novembre de 2019 van presentar la instància amb número de registre de entrada 
12.348 solꞏlicitant poder pagar 100 € mensuals  
 
Vista la proposta de l’Alcaldia, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar el fraccionament solꞏlicitat per els senyors David González Ayudan i 
Montserrat Torres Morro, de 100€ mensuals, a ingressar al número de compte corrent que 
l’Ajuntament els facilitarà per anar pagant el deute de les Quotes urbanístiques de la UA. 
XV Can franquesa.. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats, i a la intervenció Municipal. 
 
 
3.4.- EDUCACIÓ. 
 
No hi ha assumptes. 
 
 
3.5.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.5.1.- PRP2020/110 RESCAT DEL NÍNXOL 60 DEL GRUP SANTA JUSTA DEL 
CEMENTIRI MUNICIPAL Expedient n2020/1476-INPAR 
 
Vist que queden pocs nínxols disponibles en el Cementiri Municipal i a l’espera de la 
construcció de noves concessions funeràries, l’Ajuntament ha iniciat una campanya pel 
rescat de la concessió de nínxols, en aquells casos en que els titulars els vulguin 
traspassar a l’Ajuntament. 
 
Atès que l’Ordenança Fiscal núm. 10 de Taxa de Cementiri Municipal, en l’article 6è. 
Quota Tributària, estableix entre altres que, “L’Ajuntament podrà rescatar les 
concessions, a solꞏlicitud del titular. L’import a abonar al titular serà el resultat de 



l’import pagat pel titular i descomptat el nombre d’anys transcorregut des de la 
concessió fins a l a seva finalització. En tot cas es descomptarà un mínim de 10 anys.” 
 
Vista la solꞏlicitud presentada pel Senyor Pedro Mateo Cuéllar, en la que manifesta 
que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal, vol l’extinció de la concessió funerària a canvi 
d’una compensació pel traspàs del nínxol, 
 
Vist l’informe d’intervenció en el que proposa abonar l’import corresponent segons 
l’aplicació de l’ordenança esmentada. 
 
Vista la proposta de l’Alcaldia, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Rescatar la concessió dels nínxol 60 del Grup Santa Justa del Cementiri 
Municipal,  de titularitat del Sr. Pedro Mateo Cuéllar i aprovar l’import de 248 euros que 
correspon abonar-li pel traspàs del nínxol a l’Ajuntament. 
 
Segon.- Comunicar a l’interessat que la compensació econòmica li serà abonada 
mitjançat transferència bancaria. 
 
Tercer.- Procedir a efectuar les modificacions de titularitats en el Llibre de Registre de 
concessions funeràries del Cementiri Municipal. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat, tot indicant els recursos que 
correspongui. 
 
 
3.6.- ACCIÓ SOCIAL 
 
3.6.1.- 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: 
 

- Prp2020/72; STR; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. (1639) 

- Prp2020/73; MLRG; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. (1636) 

- Prp2020/74; LIAM; un ajut de 180€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. (1612) 

- Prp2020/75; JBO; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. (1613). 

- Prp2020/76; FMR; un ajut de 22€ per a ortopèdia. (1598) 
- Prp2020/77; VG; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. (1630) 
- Prp2020/78;MLPH; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en 

tres lliuraments mensuals. (1632) 
- Prp2020/79; RCSR; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. (1637) 
- Prp2020/80; STR; un ajut de 107,7€ per a transport. (1668) 
- Prp2020/81, GLRO; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en 

tres lliuraments mensuals (1634) 
- Prp2020/82, GGO, prestació del servei de treballadora familiar. (1540) 



- Prp2020/83;MML; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. (1631) 

- Prp2020/84; IMP; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals.  

- Prp2020/85; MMC; un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. (1644) 

- Prp2020/86; Aprovació dels recursos solꞏlicitats a la Diputació de Barcelona, 
per la seva realització durant l’any 2020: Auditories de pobresa energètica i 
GSAM per cuidadors no professionals (1621) 

- Prp2020/87; MPH; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. (1646) 

- Prp2020/88, 25 beneficiaries de beques de Casal d’Estiu. 
- Prp2020/89; LFM; Revocació de la tarja moneder, per haver superat la 

problemàtica econòmica. 
- Prp2020/90; IFR; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. (1667) 
- Prp2020/91; MNVG; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. (1664) 
- Prp2020/92; CABP; un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. (1369) 
- Prp2020/93; BDAL; un ajut de 480€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals (1665) 
- Prp2020/94; EMVR; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. (1663) 
- Prp2020/95; IBV; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. (1655) 
- Prp2020/96; SPA; un ajut de 420€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. (1661) 
- Prp2020/97; NG; un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. (1657) 
- Prp2020/98; STR; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. (223) 
- Prp2020/101; AFF; un ajut de 133,7€ per la compra de bombones de butà 

(1671) 
- Prp2020/102;AR; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals, i un ajut de 80€ per a transport públic (1669) 
- Prp2020/103; DSJ; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. (1640) 
- Prp2020/104; CMR; un ajut de 210€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. (1638) 
- Prp2020/105; MAG; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. (1635) 
- Prp2020/106; JGM; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. (1333) 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2020/112 CONTRACTE MENOR PER OBRES DE REPARACIO DE LA 
IMPERMEABILITZACIO DEL CASAL GENT GRAN DEL CENTRE Expedient: 2020/1714 
 
En data 6 de maig de 2020 s’ha emès informe d’adjudicació de contracte menor pels 
treballs de reparació de la impermeabilització del Casal de la Gent Gran del Centre, a favor 
de SISTEMAS CONTRA HUMEDADES SL (INCOISA) per un import de 6350 €, Iva exclòs. 
 



Vista la proposta de la Regidora de territori i obres públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar els treballs de reparació de la impermeabilització del Casal de la Gent 
Gran del Centre, a l’empresa SISTEMAS CONTRA HUMEDADES SL (INCOISA) per un 
import de 6350 €, Iva exclòs.  
 
Segon.- Aquestes obres s’executaran amb càrrec a la partida pressupostaria 2020 17 1532 
61900, RC 2020/205. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 

4.2.- PRP2020/131 APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE L’ACA PEL DIPÒSIT PINEDA 
FEU Expedient: 2020/1485 

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 30 de juny de 2020 se’ns ha comunicat l’atorgament d’aquesta subvenció, per 
import de 28.281,46 €. 

D’acord amb les bases de la subvenció, és necessari que l’Ajuntament reconegui i accepti 
aquesta subvenció. 

Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua de 28.281,46 € 
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. 

 
4.3.- PRP2020/121 ACCEPTACIÓ DE DOS AJUTS CONCEDITS DINS EL 
PROGRAMA COMPLEMENTARI CAP MUNICIPI ENRERE, DE SUPORT INTEGRAL 
CONTRA LA COVID-19, DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA Expedient: 2020/1734 
 
Vist que la Diputació de Barcelona ha aprovat en acord de data 28 de maig de 2020, el 
Programa complementari “Cap municipi enrere”, de suport integral als governs locals contra 
la COVID-19, dins el qual han concedit al nostre municipi un ajut econòmic per import total 
de 59.125,95 euros, repartit en dues subvencions, la concessió de les quals ha estat 
comunicada al nostre ens el 29 de maig de 2020, i publicada al BOP el 2 de juny de 2020:  
 
Línia de suport 1 "Despesa corrent": 
Codi: XGL 20/X/290816 
Actuació: Suport a la despesa corrent. PC Cap municipi enrere suport integral contra 
COVID-19 
Import atorgat: 41.388,16 € 
Destinació de l’ajut: compra d’Equips de Protecció Individual (EPI) 
 
Línia de suport 2 "Despesa inversora": 
Codi: XGL 20/X/290502 
Actuació: Suport a la despesa inversora. PC Cap municipi enrere suport integral contra 
COVID-19 
Import atorgat: 17.737,79 € 



Destinació de l’ajut: inversió per facilitar la realització de teletreball 
 
Vistes les condicions d’acceptació, execució, justificació i pagament de l’ajut 
. 
Vist l’informe favorable de l’interventor 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar les dues subvencions concedides per la Diputació de Barcelona dins el 
Programa complementari Cap municipi enrere suport integral contra COVID-19. 
 
Segon.- Tramitar les solꞏlicituds d’acceptació a la Diputació, d’acord amb les instruccions 
indicades en l’acord de concessió dels ajuts. 
 
 
4.4.- PRP2020/122 APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER 
L'ALIANÇA DE L’AJUT PER A ACTIVITATS I PER A ESPECTACLES INFANTILS 
DURANT EL PRIMER SEMESTRE DE 2020, DINS EL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT 
PER A L’ANY 2020 Expedient: 2020/1735 
 
Vist l’informe tècnic de la regidoria de Cultura de 29 de juny de 2020, favorable respecte la 
justificació presentada per l’entitat Ateneu L’Aliança, de l’ajut per l’organització d’activitats i 
espectacles infantils durant el primer semestre de l’any 2020, en el marc del conveni entre 
l’Ajuntament i l’Aliança per a l’any 2020, que es transcriu a continuació:  
 

“INFORME TÈCNIC RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA A L’ATENEU L’ALIANÇA EN CONCEPTE D’ORGANITZACIÓ 
D’ACTIVITATS I ESPECTACLES INFANTILS DURANT EL PRIMER 
SEMESTRE EN EL MARC DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ 
D’AMUNT I L’ATENEU L’ALIANÇA PER A L’ANY 2020 
 
Amb dates 12 i 16 de juny, i números de registre d’entrada 5074 i 5221, l’entitat 
Ateneu l’Aliança presenta documentació per justificar la subvenció concedida 
per a la organització d’ACTIVITATS CULTURALS en el marc del conveni de 
colꞏlaboració signat per aquest 2020. 

 
El conveni de colꞏlaboració signat amb l’entitat el passat juliol de 2017 indica 
que l’Ajuntament subvencionarà l’entitat amb la quantitat de 15.000,00€ en 
concepte d’organització d’una programació estable d’activitats de caire cultural, 
i de 6.000,00€ per a la organització d’un cicle d’activitats infantils. 

 
Revisada la documentació de la justificació corresponent al registre 5074, 
l’entitat presenta relació de factures degudament complimentada, així com una 
fitxa d’activitat on fan la previsió, i una memòria d’activitat amb el resultat 
obtingut un cop finalitzada l’activitat. 

 
Respecte a la justificació presentada amb el registre número 5221, donada la 
situació viscuda arran de la pandèmia causada per la covid19, que ha obligat a 
l’entitat a cancelꞏlar la programació que tenia prevista durant els mesos de 
març, abril i maig i què, conseqüentment, s’ha vist afectada la seva economia 
per la manca d’ingressos previstos, de forma extraordinària i sense que serveixi 
de precedent, s’ha acordat donar suport econòmic a l’entitat acceptant com a 
justificació despeses relacionades amb la difusió i la imatge de l’entitat. En 
aquest sentit, s’han acceptat factures relacionades amb fotocòpies, impressió 
de programes i contractació d’una comunity manager. 



 
Vist això, adjunto a aquest informe justificació corresponent al conveni 
d’activitats per import de 1.280,60€ i 936,88€, i també referent a la programació 
d’activitats infantils per import de 1.345,53€. 

 
CONCLUSIÓ 

 
Per tot l’exposat anteriorment, emeto informe FAVORABLE per tal que es pugui 
fer efectiu el pagament de l’import de 3.563,01€ en concepte d’activitats 
culturals i infantils programades entre els mesos de gener i juny de 2020.” 

 
Vist que hi ha saldo suficient en la partida 01 3380 48001 del Pressupost municipal de 
despeses de 2020, per atendre aquest pagament. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Aprovar la justificació presentada per l’Ateneu L’Aliança, de l’ajut per a 
l’organització d’activitats culturals en el primer semestre de 2020, en el marc del conveni 
entre l’ajuntament i l’entitat per a l’any 2020. 

Segon.- Aprovar el pagament a favor de l’Ateneu l’Aliança, de l’import de 3.563,01€ en 
concepte d’activitats programades entre els mesos de gener i juny de 2020, dels quals 
corresponen 2.217,48€ a activitats culturals, i 1.345,53€ a espectacles infantils. 

 
 
4.5.- PRP2020/118 CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ DE 
LLIBRES DE TEXT, FUNGIBLES I LLICÈNCIES DIGITALS DINS DEL  
“PROGRAMA PER FOMENTAR LA IGUALTAT DE L´ACCES A L´EDUCACIÓ” PER 
A L´ ENSENYAMENT DE PRIMÀRIA (CICLE INIAL I MITJÀ). Expedient: 2020/1728 
 
La Constitució configura l’educació com un dret fonamental bàsic al que totes les 
persones tenen dret, tal com s’estableix a l’article 27, que assenyala a l’apartat 1 que 
“todos tienen derecho a la educación”, especificant-ne a l’apartat 4 que “la enseñanza 
básica es obligatoria y gratuita”. 
 
L’article 1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix, com un dels 
principis del sistema educatiu la qualitat de l’educació per a tot l’alumnat, 
independentment de les seves condicions i circumstàncies. En el mateix sentit, l’article 
3 determina que l’ensenyament bàsic està constituït per l’educació primària i l’educació 
secundària obligatòria. 
 
Dins de l’àmbit de Catalunya, l’Estatut d’Autonomia estableix a l’article 21, apartat 1, 
que “totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en 
condicions d’igualtat...”, a l’apartat 4 que “l’ensenyament és gratuït en totes les etapes 
obligatòries i en els altres nivells que s’estableixin per llei” i, a l’apartat 6 que  “totes les 
persones tenen dret a disposar, en els termes i les condicions que estableixin les lleis, 
d’ajuts públics per a satisfer els requeriments educatius i per a accedir en igualtat de 
condicions als nivells educatius superiors, en funció de llurs recursos econòmics, 
aptituds i preferències”. 
 
A nivell estatal, la llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura del llibre i de les 
biblioteques, regula la comercialització del llibre i estableix una definició legal dels 
agents comercials i les seves atribucions, en especial els supòsits de preus i de 



descomptes legals previstos. D’acord amb aquesta normativa, i més enllà del valor de 
la socialització i dels ajuts als centres per als llibres, cal que les pràctiques comercials 
que es derivin de la tramitació administrativa siguin promotores dels objectius socials, 
culturals i reguladors del comerç que la llei del llibre estableix i fixa. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d´Amunt  amb la finalitat de fomentar la igualtat d’oportunitats 
dels infants a l’accés a l’educació, i mitjançant el “Programa per fomentar la igualtat de 
l´accés a l´educació ”, vol contribuir a aquest dret fonamental convocant ajudes per a 
l’adquisició de llibres de text, fungibles i llicències digitals  que representen una 
important despesa per a les famílies. 
 
L’Ajuntament, a més, vol incentivar l’estimació pels llibres per part de l’alumnat, la 
socialització, la coresponsabilitat, la implicació de les famílies i de la comunitat 
educativa, els valors de solidaritat i la cultura del reciclatge. 
 
Amb l’objectiu de vetllar pel bon ús i  manteniment dels llibres de text, fungibles i 
llicències digitals els centres educatius podran incorporar una quota única per a tots 
els cursos i per a tots els alumnes.  
 
Així mateix, l’Ajuntament vol promoure que el comerç local es beneficiï d’aquest 
programa i insta als centres educatius que les seves comandes es realitzin als 
comerços locals  per tal d’afavorir el teixit econòmic de la ciutat. 
 
Per aquests motius i després de la publicació al DOGC 8145 de data 02/06/2020 de les 
Bases especifiques del PFIDE s’aprova la convocatòria ajudes per a llibres de text, 
fungibles i llicències digitals dins del “Programa per fomentar la igualtat de l´accés a 
l´educació” (PFIDE) per a l´ensenyament d´ educació primària( cicle inicial i mitjà). 
 
Vista la proposta del Regidor d’Educació i esports 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar, si s’escau, la convocatòria d´ajudes per a llibres de text, fungibles i 
llicències digitals dins del “Programa per fomentar la igualtat de l´accés a l´educació” 
(PFIDE) per a l´ensenyament d´ educació primària( cicle inicial i mitjà) 
 
SEGON.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest 
acord. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 09:15 de tot el que 
jo, com a secretària, certifico. 


