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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA       
3 DE FEBRER DE 2020 
 
 
Lliçà d’Amunt, 3 de febrer de 2020.  
 
A les 18,05 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió 
ordinària de primera convocatòria que presideix el senyor Alcalde, Ignasi Simón i 
Ortoll. Hi assisteixen els regidors i regidores David Morales Campos, Fran Sánchez 
Castilla, Lourdes Estéfano Orozco, Albert Iglesias Boza i Maria del Mar Pedrerol 
Villarroya. Són assistits per la Secretària accidental de la Corporació, senyora Gemma 
Navarro i Medialdea i per l’Interventor municipal, senyor Antoni Hierro Medina. 
 
 
1 - DESPESES 
 
S’acorda aprovar la següent relació de documents d’Autorització, Disposició i 
Reconeixement d’Obligació, (Relació núm. O/2019/57): 
 

- Consorci Besòs Tordera, obres de reposició i millora del clavegueram, 
gener 19; d’import 7.562,50; amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 

- Consorci Besòs Tordera, obres de reposició i millora del clavegueram, 
febrer 19; d’import 7.562,50; amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 

- Consorci Besòs Tordera, obres de reposició i millora del clavegueram, 
març 19; d’import 7.562,50; amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 

- Consorci Besòs Tordera, obres de reposició i millora del clavegueram, 
abril 19; d’import 7.562,50; amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 

- Consorci Besòs Tordera, obres de reposició i millora del clavegueram, 
maig 19; d’import 7.562,50; amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 

- Consorci Besòs Tordera, obres de reposició i millora del clavegueram, 
juny 19; d’import 7.562,50; amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 

- Consorci Besòs Tordera, obres de reposició i millora del clavegueram, 
juliol 19; d’import 7.562,50; amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 

- Consorci Besòs Tordera, obres de reposició i millora del clavegueram, 
agost 19; d’import 7.562,50; amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 

- L35 Arquitectos S.A.P.; Proposta de façanes dels PMU1 i PMU2 del 
POUM de Lliçà d’Amunt; d’import 5.384,50€; amb càrrec a la partida 
19/1510/62700. 

- Redes, Sistemas y Dominios SL; AOC: 74386574 Switch HP Aruba; 
d’import 3.652,99€; amb càrrec a la partida 15/9200/62600. 

- Iluminación Albadalejo; material per la Nit de l’Esport; d’import 
6.466,62€; amb càrrec a la partida 97/3420/62300. 

- Consorci Besòs Tordera, obres de reposició i millora del clavegueram, 
desembre 19; d’import 7.562,50; amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 

- Lober Homedecor Stores; canvi de lona, teixit acrílic al Local Social de 
Ca l’Artigues; d’import 4.235 €; amb càrrec a la partida 16/9200/21200. 

- Sorea SAU; AOC; 72369043; d’import 25.940,85€; amb càrrec a la 
partida 17/1610/61910. 

- Sabico Seguridad SA; quota trimestral serveis de manteniment i 
connexió del sistema de seguretat dels edificis municipals; d’import 
3.252,33€; amb càrrec a la partida 15/9200/21300. 
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- Grupo Tecnología del Tráfico SL; subministrament etilòmetre evidencial; 
d’import 9.192,55€; amb càrrec a la partida 12/1320/62300. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; Tones 
transferides, resta, desembre 19; d’import 6.163,94€; amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; Tones 
eliminades, resta, desembre 19; d’import 34.289,73€; amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de 
matèria orgànica a planta, desembre 19; impròpies 7,29% d’import 
6.013,69€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

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

- Zona Franca Alari Sepauto SA; vehicles cilindre; d’import 3.270,10€; 
amb càrrec a la partida 18/1621/21400. 

- La Paparra SCCL; direcció “Els Pastorets” setembre a desembre 2019; 
d’import 3.025€, amb càrrec a la partida 01/3340/22609. 

- ARA SO Sonorització i Il·luminació SL; Serveis tècnics i lloguer de 
material pels Pastorets 2019; d’import 4.203,46€; amb càrrec a la partida 
01/3380/22609. 

- Agrupació de Municipis titulars del Servei de Transport Urbà; 
assessorament tècnic per auditar el servei actual de transport públic 
urbà; d’import 3.100€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Saica Natur SL; d’import 5.404,74€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Suministros A. Trullàs SA: vestuari brigada de residus; d’import 
4.644,14€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 
 

 
2 – SERVEIS SOCIALS 
 
2.1.- 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. 46; MNJ; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en 
tres lliuraments mensuals. 

- Pr. 49; MML; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en 
tres lliuraments mensuals. 

- Pr. 52; Ana IMS; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en 
tres lliuraments mensuals, i un ajut de 133,7€ per la compra de 
bombones de butà. 

- Pr. 53; STR; un ajut de 45,5€ per a transport públic. 
- Pr. 54; VG; un ajut de 45,5€ per a transport públic. 
- Pr. 57; SK; un ajut de 45,5€ per a transport públic. 
- Pr. 58; LIAM; un ajut de 133,7€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 59; MD; un ajut de 45.5€ per a transport públic. 
- Pr. 60; FMR; un ajut de 133,7€ per la compra de bombones de butà: 
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- Pr. 61; MHP; un ajut de 133,7€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 63; JP; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 70; MCG; un ajut de 80€ per a transport públic T-Jove. 
- Pr. 73; PC; un ajut de 234,46 per a alimentació i higiene, a repartir en 

tres lliuraments mensuals. 
- Pr. 74; IZM; un ajut de 87.93€, en  concepte d’alimentació, a repartir en 

tres mensualitats. 
- Pr. 76; IB; un ajut de 133,70€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 77; AEC; un ajut de 21,44€ per la renovació del permís de residència 

i un ajut de 22,7€ per a transport públic. 
 
 
2.2.- APROVACIÓ DE LA NOVA NORMATIVA DELS AJUTS “TARGETES 
MONEDER” (Pr. 55) 
 
Des de l’Àrea d’Acció social proposem una actualització i nova normativa de l’ajut social de 
TARGETA MONEDER, al gener 2020 i per comunicar a tots els usuaris del servei el 
compliment de la mateixa i les pautes a seguir per ser beneficiari del recurs. 
 
A continuació transmetem el contingut de la normativa que s’estableix per cada usuari que 
haurà de signar  

 
NORMATIVA TARGETES  MONEDER GENER 2020 

 
Actualització Gener 2020.  
 

- Els tiquets de les targetes moneder s’entregaran els dijous i divendres 
indicats al calendari de lliurament adjunt,  a l’administratiu/va 
responsable de la recollida en horari de 8 a 14 hores.  

 
- Els tiquets seran lliurats només per la persona titular de l’ajut o un/a 

beneficiari/ària del nucli familiar.  
 

- No s’agafaran tiquets fora dels dies de recollida. 
 

- És responsabilitat de l’usuari/ària concertar entrevista amb la seva 
treballador/a social abans que s’acabi l’ajut (al tercer mes), si s’escau la 
seva renovació.   

 
- És responsabilitat de l’usuari/ària fer una compra responsable i comprar 

els productes permesos, dels quals s’informa a continuació:   
 

ALIMENTS QUE ES PODEN COMPRAR:  
 
 Alimentació:  llet  i  derivats,  carn, peix,  ous, oli,  embotits,  fruita,  verdura, hortalisses 

(patates també), pa, farinetes infantils. 
 Higiene:  desodorants,  gel  pel  cos,  xampú,  pasta  i  raspall  de  dents,  compreses  i 

tampons, maquinetes  i  espuma  d’afaitar,  sabó  i  suavitzant  per  a  la  roba,  sabó  pels 
plats i fregalls, lleixiu, paper higiènic, bolquers i tovalloletes. 
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ALIMENTS QUE NO ES PODEN COMPRAR:  
 
 No estan permesos tots aquells aliments que no siguin de primera necessitat, com ara:  

o Menjar precuinat (pizzes, salsitxes de frankfurt, sopes i cremes precuinades...) 
o Dolços (xocolata, cremes de cacau, melmelades, brioxeria...) 
o Begudes ensucrades, estimulants i alcohòliques (sucs, batuts, refrescs com ara 

coca‐cola i fanta,  begudes energètiques, begudes alcohòliques i licors...) 

 
Com a beneficiari/ària de la targeta moneder, jo ................................................................amb 
DNI........................... accepto les condicions de la nova normativa aprovada en data de Gener 
2020 
 
I per què així consti, signo conforme: 
 
Lliçà d’Amunt, ........   de .............de 2020 

 
CALENDARI LLIURAMENT TIQUETS 2020 

23‐24 de gener 
20‐21 de febrer 
19‐20 de març 
23‐24 d’abril 
21‐22 de maig 
18‐19 de juny 
23‐24 de juliol 
20‐21 d’agost 
17‐18 de setembre 
22‐23 d’octubre 
19‐20 de novembre 
17‐18 de desembre 
 
Vita la Proposta de la Regidora d’Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la Nova Normativa sobre Targetes Moneder, actualitzada a gener de 2020, 
elaborada per l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
 
3 – APROVACIÓ DEL CONVENI AMB ELS INSTITUTS EN RELACIÓ AL PLA DE 
MILLORA DE LA CONVIVENCIA ALS CENTRES EDUCATIUS (Pr. 51) 
 
Els Instituts de Lliçà d’Amunt, es fan ressò de la necessitat de treballar la millora de la 
convivència als centres educatius, ja que durant la dinàmica diària es donen situacions 
de conflicte en la que cal una resposta més contundent com és la expulsió del centre 
durant un període de temps determinat. Es valora la importància de treballar la 
capacitat de reflexió sobre els fets succeïts amb els nois i noies durant la seva 
expulsió, així com de que realitzin uns serveis a la comunitat on es pugui donar suport 
a entitats del municipi, a l’hora que es promou l’educació en valors dels joves.  
 
Que tant els Instituts com l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt volen afavorir la generalització 
del Pla de millora de la convivència als centres amb la finalitat de facilitar que els 
estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, desenvolupin la autoreflexió sobre els 
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seus actes, la millora de les seves relacions socials als centres educatius, 
experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu 
de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la 
comunitat.  
 
Que el Pla de millora de la convivència als centres educatius utilitza la metodologia 
d’Aprenentatge Servei, proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de 
servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat.  
 
Que les dues parts estan interessades en col·laborar en aquest projecte, i per tot això, 
reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden formalitzar el present conveni de 
conformitat amb les següents: 
 
Primera. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre els 
Instituts i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt  per desenvolupar el Pla de millora de la 
convivència als centres educatius. 
 
Segona. Els participants en el Pla de millora de la convivència als centres educatius 
seran alumnes de primer d’ESO a 2on de Batxillerat, degudament autoritzats pels 
pares i mares  o tutors/es legals. L’alumnat assistirà a la Regidoria d’Acció social, 
igualtat, gènere, i LGTBI on de forma conjunta amb l’educadora social es reflexionarà 
sobre els successos que l’han dut fins a l’expulsió del centre educatiu. També podrà 
col·laborar amb l’entitat sense que aquesta col·laboració comporti més obligacions que 
les que consten en aquest conveni. L’alumnat no rebrà cap mena de retribució 
econòmica o contraprestació, ni assumirà responsabilitats pròpies de l’entitat.  
 
Tercera.  L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a través de la Regidoria d’Acció social, 
igualtat, gènere i LGTBI es compromet a : 
 
- Col·laborar en la concreció, seguiment i valoració del projecte. 
- Col·laborar i coordinar-se amb els professionals dels centres educatius que actuïn 

com a responsables per tal d’obtenir el màxim d’efectivitat en les activitats. 
- Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil. 
 
Quarta. Els Instituts es comprometen a: 
 
- Fer el seguiment i valoració de l’actuació. 
- Facilitar la coordinació entre els centres educatius i l’entitat /l’Ajuntament 

participant per tal d’obtenir el màxim d’efectivitat en les activitats. 
 
Vista la Proposta de la Regidora d'Acció Social, igualtat i LGTBI 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre els Instituts i l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt en relació al Pla de millora de la convivència als centres educatius, establert per 
l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament. 
 
 
4 - APROVACIÓ LLICENCIES GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS (Pr. 56) 

Els interessats relacionats a continuació han sol·licitat la llicència administrativa per a 
la tinença d’animals potencialment perillosos.  
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 Nom i Cognoms Adreça Gos 

1 J.G.M. C. AMADEU VIVES, 46 Staffordshire Bull Terrier 

2 S.D.M. C. PUIGMAL, 22 Dog de Burdeus 

3 J.C.G. C. RIBERA D’EBRE, 27 Dog de burdeus 

 
Els interessats a continuació, han sol·licitat la modificació i/o renovació de la llicència 
per introduir un altre gos a la llicència. 
 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 

1 M.R.F. C. ROSSELLÓ, 3 2 Rottweiler 

2 A.G.O. C. SAGUNT, 6BIS American Bully  

3 T.S.C. C. CALDES DE MONTBUÍ, 46 American Bully 

4 F.Z.M. C. ANSELM TURMEDA, 3 Bull Terrier 

 
Atesa la documentació presentada per cada interessat i la inspecció de l’habitatge, 
s’ha realitzat informe favorable per a tots els sol·licitants. 
 
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 sol·licitants, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 R.F, M. 117R 01/20 
2 G.M., J. 432 02/20 
3 G.O., A. 268M 56/2018 
4 S.C.,T. 206M 16/2018 
5 D.M., S. 322 03/20 
6 Z.M., F. 99R 04/20 
7 C.G.,.J. 424 05/20 
 
 
5 - PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI D'IMPRESSIÓ DEL BUTLLETÍ 
MUNICIPAL INFORMA'T (Pr. 62) 
 
La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 6 de novembre de 2017, va 
acordar de convocar procediment obert per a l’adjudicació del servei d’impressió 
del butlletí municipal Informa’t, que inclou els treballs de preimpressió, impressió, 
manipulació (plegar) i transport o lliurament en el lloc indicat per l’Ajuntament.  
 
El preu base de la licitació es va fixar en les següents quantitats, en funció del número 
de pàgines del butlletí: 
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‐ 16 pàgines: 1.900€ (IVA exclòs) 
‐ 20 pàgines: 2.800€ (IVA exclòs) 
‐ 24 pàgines: 2.500€ (IVA exclòs) 
‐ 28 pàgines: 3.500€ (IVA exclòs) 
‐ 32 pàgines: 2.800€ (IVA exclòs) 
 
Aquest  import  incloïa paper, preimpressió,  impressió, manipulació (plegat)  i transport 
o lliurament del butlletí en el lloc indicat per l’Ajuntament.  
 
L’adjudicatari també havia d’assumir l’encartament del programa de Festa Major en el 
butlletí de setembre, del programa de Nadal en el butlletí de desembre i del calendari 
anual en el butlletí de gener. En aquestes ocasions, el butlletí va  retractilat  (protegit 
amb una bossa de plàstic). El tipus o preu base de la licitació per aquest concepte es va 
fixar  en  la  següent  quantitat,  independentment  del  nombre  de  pàgines  del  butlletí: 
650€ (IVA exclòs)/per encartament i retractilat.  
 
Les característiques del butlletí són les següents: 
 
‐ Tiratge: 7.000 exemplars 
‐ Periodicitat: Es publica mensualment amb un total d’11 números a l’any (juliol‐agost 
són mesos agrupats en una única publicació) 
‐ Pàgines: un mínim de 16 pàgines i un màxim de 32 pàgines 
‐ Format: 290 x 410 mm tancat i 578 x 390 mm obert 
‐ Paper: Premsa UPM MATT 60.0 gr/m2 
‐ Tintes: color (4 + 4) 
‐ Impressió tipus rotativa 
‐ Brut rotativa sense grapa 
 
Condicions: 
 
‐ L’adjudicatari assumirà  l’encartament del programa de Festa Major en el butlletí de 
setembre, del programa de Nadal en el butlletí de desembre i del calendari anual en el 
butlletí  de  gener.  En  aquestes  ocasions,  el  butlletí  va  retractilat  (protegit  amb  una 
bossa de plàstic). 
 
‐ Els treballs es realitzaran a partir de l’enviament del butlletí mensual en format PDF. 
L’Ajuntament podrà sol∙licitar, si ho desitja,  les proves corresponents d’impressió,  les 
quals se li hauran de facilitar.  
 
‐  El  lliurament  es  farà  en  el  lloc  indicat  per  l’Ajuntament  de  Lliçà  d’Amunt  i  el 
transportista  es  farà  càrrec  de  descarregar  els  butlletins  i  deixar‐los  a  l’espai 
assenyalat.  
 
‐ El termini per realitzar  la preimpressió,  impressió, manipulació (plegar)  i transport o 
lliurament  del  butlletí  no  podrà  ser  superior  a  4  dies  laborables,  comptats  des  que 



 

8 
 

rebin el treball definitiu. En cas d’haver‐hi encartament i embossat, aquest termini no 
podrà ser superior a 6 dies laborables.  
 
‐ El lliurament dels butlletins impresos es farà el dia abans del repartiment a les cases, 
que es porta a terme els darrers 4 dies laborables de cada mes.  
 
Aquest  servei  es  va  adjudicar  per  procediment  obert  a  favor  de  la  proposició més 
avantatjosa econòmicament atenent a diferents criteris. La Junta de Govern Local, a la 
sessió efectuada el 18 de desembre de 2017, va adjudicar‐ho a l’empresa CATVL 97 SL.  
pels imposts següents: 
 
‐ 16 pàgines: 1.630€ (Iva exclòs) 
‐ 20 pàgines: 2.710€ (Iva exclòs) 
‐ 24 pàgines: 2.430€ (Iva exclòs) 
‐ 28 pàgines: 3.420€ (Iva exclòs) 
‐ 32 pàgines: 2.550€ (Iva exclòs) 
‐ Encartament i retractilat: 1 element: 620€ (Iva exclòs) / 2 elements: 750€ (Iva exclòs). 
 
En  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars,  que  juntament  amb  el  Plec  de 
clàusules  tècniques  particulars  regulava  l’adjudicació  del  servei,  s’indicava  que  la 
durada del contracte seria de dos anys, comptats a partir de la data en què el licitador 
seleccionat signés el contracte (la signatura es va fer el 26 de febrer de 2018),  i seria 
prorrogable dos anys més per acord de la Junta de Govern Local. 
 
Tenint en compte que el servei contractat s’ha desenvolupat d’acord amb els criteris 
establerts,   
 
Vista la proposta del Regidor de comunicació i transparència, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga per dos anys més del contracte del servei d’impressió del 
butlletí municipal Informa’t amb l’empresa CATVL 97, SL. pels següents imports: 
	
‐ 16 pàgines: 1.630€ (Iva exclòs) 
‐ 20 pàgines: 2.710€ (Iva exclòs) 
‐ 24 pàgines: 2.430€ (Iva exclòs) 
‐ 28 pàgines: 3.420€ (Iva exclòs) 
‐ 32 pàgines: 2.550€ (Iva exclòs) 
‐ Encartament i retractilat: 1 element: 620€ (Iva exclòs) / 2 elements: 750€ (Iva exclòs). 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
6 - PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE REPARTIMENT DEL BUTLLETÍ 
MUNICIPAL INFORMA'T (Pr. 64) 
 
La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 20 de novembre de 2017, va 
acordar de convocar procediment obert per a l’adjudicació del servei de repartiment del 
butlletí municipal Informa’t.  
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El preu base de la licitació es va fixar en la següent quantitat, independentment del 
número de pàgines del butlletí: 900€ (IVA exclòs). però, el preu base de la licitació per 
als butlletins de setembre, desembre i gener, que van amb encartaments i retractilats 
(el programa de Festa Major en el butlletí de setembre, el programa de Nadal en el 
butlletí de desembre i el calendari anual en el butlletí de gener),es fixa en la següent 
quantitat, independentment del nombre de pàgines del butlletí: 1.000€ (IVA exclòs).  
 
Per altra banda, el preu base de la licitació per al repartiment de publicitat o 
propaganda de comerços, empreses i entitats registrades al Registre Municipal 
d’Entitats juntament amb el butlletí es fixa en 500€ més IVA/element (hi ha establert un 
màxim d’un element per butlletí).  
 
Les característiques del butlletí són les següents: 
 
- Quantitat mensual a repartir: 6.600 exemplars 
- Periodicitat: Es publica mensualment amb un total d’11 números a l’any (juliol-agost 
són mesos agrupats en una única publicació) 
- Pàgines: un mínim de 16 pàgines i un màxim de 32 pàgines 
- Format: 290 x 410 mm tancat i 578 x 390 mm obert 
- Paper: Premsa UPM MATT 60.0 gr/m2 
- Tintes: color (4 + 4) 
 
Condicions: 
 
- L’adjudicatari assumirà el repartiment del programa de Festa Major encartat en el 
butlletí de setembre, del programa de Nadal encartat en el butlletí de desembre i del 
calendari anual encartat  en el butlletí de gener. En aquestes ocasions, el butlletí va 
retractilat (protegit amb una bossa de plàstic). 
 
- Els treballs es realitzaran a partir del lliurament del butlletí mensual a l’empresa 
adjudicatària del servei, abans del període establert per al repartiment.  
 
- L’Ajuntament ofereix a comerços, empreses i entitats registrades al Registre 
Municipal d’Entitats la possibilitat de repartir publicitat o propaganda juntament amb el 
butlletí. L’empresa adjudicatària del repartiment del butlletí s’hauria de fer càrrec del 
repartiment d’aquests elements juntament amb el butlletí en el cas d’haver-n’hi (hi ha 
establert un màxim d’un element per butlletí). En aquests casos, els elements extres 
també es farien arribar a l’empresa en el lloc i dia disposats per al repartiment del 
butlletí.  
 
- El període per realitzar el repartiment del butlletí municipal Informa’t serà els darrers 
quatre dies laborables de cada mes (menys el mes de juliol). El butlletí ha d’estar a 
totes les cases el dia 1.   
 
La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el 29 de gener de 2018, va adjudicar 
aquest servei, de manera provisional, a l’empresa DISTPUBLIC, l’única que es va 
presentar a la convocatòria, pels imports següents: 
 
‐ Repartiment del butlletí mensual: 900€ (Iva exclòs) 
‐ Repartiment de setembre, desembre i gener: 1.000€ (Iva exclòs) 
‐ Repartiment d’element extra: 500€ (Iva exclòs) 
I es va requerir a l’empresa que, en el termini de 10 dies, presentés la documentació 
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social, i que constituís la garantia definitiva, d’import 505 euros. 
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Una vegada presentada aquesta documentació, l’adjudicació del contracte es va 
considerar com a definitiva. 
 
En el Plec de clàusules administratives particulars, que juntament amb el Plec de 
clàusules tècniques particulars regulava l’adjudicació del servei, s’indicava que la 
durada del contracte seria de dos anys, comptats a partir de la data en què el licitador 
seleccionat signés el contracte (la signatura es va fer el 13 de març de 2018), i seria 
prorrogable d’any en any durant un màxim de dos anys més.  
 
Tenint en compte que el servei contractat s’ha desenvolupat d’acord amb els 
criteris establerts,   
 
Vista la Proposta del Regidor de Comunicació i transparència, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte del servei de repartiment del butlletí 
municipal Informa’t amb l’empresa DISTPUBLIC per un any més pels següents 
imports: 
 
‐ Repartiment del butlletí mensual: 900€ (Iva exclòs) 
‐ Repartiment de setembre, desembre i gener: 1.000€ (Iva exclòs) 
‐ Repartiment d’element extra: 500€ (Iva exclòs) 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
7 - ENLLUMENAT LED CAMP DE FUTBOL  (Pr. 65) 
 
Aquest punt fou retirat de l’ordre del dia. 
 
 
8 – APROVACIÓ DE L’OFERTA PUBLICA D'OCUPACIÓ 2020. (Pr. 67) 
 
Vist que l’article 70 del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
TRLEBEP, disposa que les necessitats de recursos humans amb assignació 
pressupostària que no es puguin cobrir amb els efectius de personal existents seran 
objecte d’oferta pública d’ocupació. 
 
Aprovat definitivament el pressupost d’aquest ajuntament per l’any 2020 així com la 
plantilla el passat 18 de desembre de 2019. 
 
Vist el que disposen els articles 59 i 60 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, 
en relació a l’oferta pública d’ocupació. 
 
Per tot això, en virtut de la competència atorgada l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril i per l’article 53.1 h) del Text Refós de la Llei municipal i Règim Local de 
Catalunya. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació per l’any 2020 en 
els següents termes: 
 
ANNEX I.- PERSONAL FUNCIONARI 
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MODALITAT D’ACCÉS LLIURE A L’ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
1. Denominació: Agent policia local 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 2 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
ANNEX II.- PERSONAL FUNCIONARI INTERI 
 
MODALITAT D’ACCÉS LLIURE A L’ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
1. Denominació: Treballador/a Familiar 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs - oposició 
 
MODALITAT D’ACCÉS LLIURE A L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
1. Denominació: Administratiu/va 
Grup: C1 
Nombre de vacants:2 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
ANNEX III.- PERSONAL LABORAL 
 
MODALITAT D’ACCÉS PER PROMOCIÓ INTERNA I FUNCIONARITZACIO 
 
1. Denominació: Administratiu-va 
Grup: C1 
Nombre de vacants: 10 
Sistema selectiu: promoció interna 
 
2. Denominació: Tècnic/a mig Medi Ambient 
Grup: A2 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: promoció interna 
 
ANNEX IIII.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
 
MODALITAT D’ACCÉS LLIURE 
 
1. Denominació: Oficial Jardiner 
Grup: C1 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs - oposició 
 
2. Denominació: Auxiliar Jardiner 
Grup: AP 
Nombre de vacants: 2 
Sistema selectiu: concurs - oposició 
 
3.- Denominació: Operari/a brigada d’obres 
Grup: AP 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
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4.- Denominació: Vigilant mercat 
Grup: AP 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
5.- Denominació: Netejador/a 
Grup: AP 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
SEGON.- Publicar íntegrament el present acord al DOGC i al BOP, i comunicar-ho a la 
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
9 - APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL  
PROJECTE MODIFICAT DE CLAVEGUERAM AL BARRI DE CAN MERLÈS (Pr. 69) 
 
S’adjunta Pla de Seguretat i Salut i l’informe emès pel Coordinador de Seguretat i Salut 
donant conformitat allò exposat al dit Pla. 
 
Vista la proposta de la Regidora de territori i obres públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a les obres d’execució del Projecte modificat 
de Clavegueram al barri de Can Merlès al TM de Lliçà d’Amunt, elaborat per l’empresa 
Bigas Grup, SLU, adjudicatària de les obres. 
 
 
10 - APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE L'AJUT CONCEDIT A L'ASSOCIACIÓN UNA 
MIRADA MITJANÇANT CONVENI PER A L'ANY 2019 (Pr. 71) 
 
Vist el conveni de col·laboració signat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’entitat 
Asociación Una Mirada (CIF G67149070) per a l’any 2019, aprovat en Junta de 
Govern Local de 02.12.2019, per al projecte de cooperació per a la construcció d’un 
parc infantil mòbil al Líban, pel qual s’acorda atorgar una aportació de 2.100 euros al 
projecte. 
 
Vist l’informe tècnic emès per la regidoria de Cooperació, de 31.01.2020, favorable a la 
justificació presentada per l’entitat el 29.01.2020, i al pagament del total l’ajut, de 2.100 
euros, com a pagament únic posterior a la justificació, segons estableix el conveni. 
 
Vist que hi ha saldo suficient en la partida 22 2310 48001 del Pressupost municipal de 
despeses de 2019, per atendre aquest pagament. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’Hisenda, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Aprovar la justificació presentada per l’entitat Asociación Una Mirada (CIF 
G67149070), respecte la subvenció atorgada per l’ajuntament en el conveni de 
col·laboració per a l’any 2019. 
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Segon: Aprovar el pagament a l’entitat Asociación Una Mirada (CIF G67149070) de 
2.100 euros com a pagament únic, un cop justificat l’ajut, amb càrrec a la partida 22 
2310 48001 del Pressupost municipal de despeses de 2019. 
   
 
11.- ADJUDICACIÓ DE L’OBRA HIDRÀULICA ACTUACIÓ 4 – CANONADES 
CARRER ESTANY DE COLOMERS 
 
Vista l’Acta de Valoració del Procediment per a l’adjudicació de l’obra hidràulica de 
l’actuació 4 – Canonades carrer Estany de Colomers de Lliçà d’Amunt (expt. 123/19), i 
estimant-se correcte, 
 
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte per l’execució de l’obra hidràulica de l’actuació 4 – 
Canonades carrer Estany de Colomers de Lliçà d’Amunt (expt. 123/19), a l’empresa 
Llaberia Plàstics SL, per l’import de 28.003’92 €, 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 del termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent de la 
recepció d’aquesta notificació. 
 
 
12.- ADJUDICACIÓ DE L’OBRA CIVIL ACTUACIÓ 4 – CANONADES CARRER 
ESTANY DE COLOMERS 
 
Vista l’Acta de Valoració del Procediment per a l’adjudicació de l’obra civil de l’actuació 
4 – Canonades carrer Estany de Colomers de Lliçà d’Amunt (expt. 122/19), i estimant-
se correcte, 
 
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte per l’execució de l’obra civil actuació 4 – Canonades 
carrer Estany de Colomers de Lliçà d’Amunt (expt. 122/19), a l’empresa Catalana 
d’Infraestructures i Serveis Associats SL, per l’import de 52.070,’29 €, 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 del termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent de la 
recepció d’aquesta notificació. 
 
 
13.- SOL·LICITUD ADDICIONAL D’AJUTS DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2020 DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (Pr. 72) 
 
Vist que en data 13 de gener de 2020, ha estat publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), l’anunci de l’acord de 9 de gener de 2020, d’aprovació 
del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona de l’any 2020, dins el Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019 prorrogat, i la convocatòria per a la concessió dels 
recursos inclosos al Catàleg, de tipus econòmic, tècnic i material, amb termini de 



 

14 
 

presentació de sol·licituds fins al 6 de febrer de 2020 per als ajuts econòmics i alguns 
de tipus tècnic i material. 
 
Vist que diferents regidories de l’Ajuntament, amb el vistiplau dels respectius regidors i 
regidores, estan interessades a sol·licitar les següents subvencions:  
 

Regidoria 

   Ajut 

Sol. Actuació Pressupost sol∙licitat 
ACCIÓ SOCIAL 1 

 
 
2 

 

Atenció psicològica a totes les dones del municipi en 
situació de violència masclista 
 
Atenció  social,  jurídica  i  psicològica  a  l'àmbit  de  les 
dones i lgtbi 

13.000,00 
 
 

47.000,00 
 

7.000,00

20.000,00

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

3 
 
 
4 
 

Foment de les relacions internacionals pel 
desenvolupament econòmic sostenible. 
 
Foment  de  les  relacions  bilaterals  de  municipis 
europeus productors de cervesa artesana 

12.500,00 
 
 

Recurs tècnic 
 

10.000,00

80% del cost

MEDI AMBIENT 5 
 
 
6 

 

Fabricació i col∙locació de rètols informatius en zones 
sensibles de porc senglar 
 
Projecte de millora de  la bassa de can Dunyó – zona 
humida 

1.000,00 
 
 

Recurs tècnic 
 

500,00

0,00

RECURSOS 
HUMANS 

7 Avaluació  Pla  Igualtat  de  l'Ajuntament  de  Lliça 
d'Amunt 

Recurs 
material 

0,00

HABITATGE 8 Creació  d'un  nou  Pla  Local  d'Habitatge  de  Lliçà 
d'Amunt 

Recurs tècnic  90% del cost

TERRITORI I OBRES 
PÚBLIQUES 

9 
 

 

Clarificació  de  la  titularitat  (pública  o  privada)  dels 
camins que integren la xarxa viària del municipi 

Recurs tècnic 
 
 

80% del cost

TOTAL: 
  

73.500,00 37.500,00

 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’Hisenda, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar les sol·licituds de subvenció indicades, dins el Catàleg de serveis de 
l’any 2020 de la Diputació de Barcelona. 
 
SEGON: Trametre les sol·licituds de subvencions a la Diputació, dins el termini 
establert per a la seva presentació. 
 
 
14.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
14.1.- APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE FINANÇAMENT DE LES POLÍTIQUES 
PÚBLIQUES DE TURISME 2018-2021, CORRESPONENT A L’ANY 2020. (Pr. 75) 

1 – L’Ajuntament Lliçà d’Amunt forma part activa del Pla de Turisme promogut pel Consell 
Comarcal del Vallès Oriental  i aprovat el 19 de desembre de 2018 pel Plenari de Turisme 
de l’esmentat organisme.  
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2 – Per aquest motiu, l’Ajuntament, com la resta de municipis, es beneficia de les accions 
que l’organisme Consell Comarcal del Vallès Oriental promou en matèria de turisme, 
havent d’acceptar la participació a través de la signatura del “Conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2018-2021”, en 
aquest cas corresponent a l’any 2020. 

3 – Per formalitzar dita participació la quota de participació l’any 2020 és de 1.263,02€.   

Vista la proposta del regidor de Promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar i aprovar la signatura del “Protocol addicional de finançament al 
conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments, per als anys 2019 i 2020”, 
segons Notificació d’acord de Ple 2019/11 del Vallès Oriental.  
 
Segon.- Aprovar la quota per l’exercici de l’any 2020 que es calcula en una aportació 
total 1.263,02 €. 
 
 
14.2.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A LA 
CONCESSIÓ ANUAL DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA, PER A PROJECTES I ACTIVITATS D'UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS 
SOCIAL. (Pr. 78) 
 
Vist que l’ajuntament té la voluntat de fomentar la realització de projectes i activitats d’utilitat 
pública i interès social, que complementin la competència municipal, responguin a 
necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi, dins el marc establert 
per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), el seu reglament 
aprovat pel reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i els arts. 118 a 119 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (ROAS). 
 
Atenent a la regulació establerta en el Títol V de la vigent Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, sobre el procediment d’atorgament d’ajuts 
de concurrència competitiva, i en concret l’article 17, que estableix que d’acord amb l’article 
17.2 de la LGS, l’ordenança té el caràcter de base reguladora general a tots els efectes i és 
aplicable a tots els procediments de concessió d’ajuts atorgats per concurrència 
competitiva, i que prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents bases reguladores específiques. 
 
 
 
Tenint en compte que les Bases generals reguladores de la concessió anual de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes, activitats i/o serveis 
d’utilitat pública i interès social, que es van aprovar en Junta de Govern Local de 26 de 
març 2012 (BOP de 6 d’agost de 2012), únicament regulen els aspectes generals del 
procediment i no els específics, motiu pel qual és necessari la reestructuració de la 
regulació. 
 
Vista la necessitat de comptar amb unes bases reguladores específiques de vigència 
indefinida, que recullin els aspectes generals aplicables a totes les línies de subvenció, i els 
específics de cada línia d’ajut, d’acord amb la normativa reguladora i la informació facilitada 
per regidories gestores d’aquestes subvencions respecte les subvencions del seu àmbit. 
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Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista la proposta de l’Alcaldia, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment les Bases reguladores específiques per a la concessió anual 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes i activitats d'utilitat 
pública i interès social, de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Derogar les Bases generals reguladores de la concessió anual de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a projectes, activitats i/o serveis d’utilitat pública i 
interès social, aprovades en Junta de Govern Local de 26 de març 2012, i publicades al 
BOP de 6 d’agost de 2012. 
 
Tercer.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, que 
esdevindrà definitiu un cop transcorregut el termini d’exposició pública. 
 
 
14.3.- APROVACIÓ DE SOL·LICITUDS D'AJUTS A L'OSIC DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER A LA BIBLIOTECA CA L'OLIVERES (Pr. 79) 
 
Vist que en data 20 de gener, ha estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya les següents convocatòries amb número 8045: 

 
- RESOLUCIÓ CLT/20/2020, de 10 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord 

del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual 
s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de 
subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a 
l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les 
biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2020 (ref. 
BDNS 491476). 
 

- RESOLUCIÓ CLT/21/2020, de 10 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord 
del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual 
s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres 
i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya 
per a l'any 2020 (ref. BDNS 491472). 

 
Vist que des de la regidoria de Cultura tenim interès en sol·licitar els següents ajuts, 
d’import de 6.000€ per a cadascuna de les convocatòries, per a l’equipament Biblioteca Ca 
l’Oliveres. 
 
Vist que el termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper dimecres dia 5 de febrer. 
 
Vista la proposta del regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les sol·licituds de subvenció indicades dins la convocatòria de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
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En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 19,00 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 
 


