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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 1 DE MARÇ DE 2021 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:35 
Hora que acaba: 19:00 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon i Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Vilalrroya 
Fran Sánchez Castilla 
David Morales Campos 
 
 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
 
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària.  
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, que 
fou el dia 22 de febrer de 2021 
 
 
2.- DESPESES 

 
No se n’han presentat. 
 
 
3.- PROPOSTES 
 
3,1.- RECURSOS HUMANS 
 
3.1.1.- PRP2021/152 NOMENAMENT D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL COM A 
FUNCIONARIS DE CARRERA    
 
La Junta de Govern Local en sessions efectuades el dies 4 de novembre de 2019 i 11 
de novembre de 2019, va acordar nomenar als senyors C. B. S. i A. G. L. agents de la 
Policia Local en pràctiques. 
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Vist que han realitzat el curs de formació bàsica que organitza l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya i que segons queda acreditat en l’expedient han superat els 
període de pràctiques establerts en les bases de la convocatòria. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’Hisenda, Governació i Recursos Humans. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Nomenar als senyors C. B. S. i A. G. L., agents de la Policia Local de Lliçà 
d’Amunt en el personal funcionari de carrera d’aquesta corporació integrat a l’Escala 
d’Administració Especial, sots-escala de Serveis Especials, Classe Policia Local, Grup 
C2. 
 
Segon.- Citar als senyors C. B. S. i A. G. L. per tal que prenguin possessió del seu 
càrrec. 
 
 
3.1.2.- PRP2021/151 APROVACIO DE LES BASES I CONVOCATÒRIA 
MITJANÇANT CONCURS-OPOSICO, TORN LLIURE, DE TRES PLACES 
D’OPERARI/A ADSCRITES A L’EQUIP DE GESTIO DE RESIDUS I NETEJA 
VIARIA, I CREACIO DE BORSA DE TREBALL 
 
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs oposició, torn 
lliure, de tres places d’operari/a, personal laboral temporal, i creació de borsa de 
treball, adscrites a l’equip de Gestió de Residus i Neteja Viària de l’Ajuntament de Lliça 
d’Amunt. 
 
Atès que en exercici de les competències atribuïdes per la Llei 8/87, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb la Llei 7/85, de 2 d’abril, és 
possible efectuar la  Convocatòria de les proves simultàniament, amb subjecció a 
l’aprovació de les bases que regeixen la convocatòria. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’Hisenda, Governació i Recursos Humans. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir tres places 
d’operari/a de gestió de residus i neteja viària en règim laboral temporal mitjançant 
concurs oposició, torn lliure, adscrites a l’equip de Gestió de Residus i Neteja Viària de 
l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 
 
Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies hàbils, mitjançant 
anuncis al e-tauler de la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, al 
Butlletí Oficial de la  Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
considerant-se definitivament aprovades en el cas que no es produïssin reclamacions. 
 
Tercer.- Convocar per a la provisió de tres places d’operari/a de gestió de residus i 
neteja viària, adscrites a l’equip de Gestió de Residus i Neteja Viària de l’Ajuntament 
de Lliça d’Amunt,  publicant simultàniament l’anunci de la convocatòria. 
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3.2.- ACCIÓ SOCIAL 
 
3.2.1.- PRP2021/120   APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ ALS AJUNTAMENTS DE 
L’IMPORT PREVIST A LA MODIFICACIÓ PER RAÓ DEL COVID-19 DE 
L’ADDENDA DE SERVEIS I PROGRAMES INCLOSOS A L’EXERCICI 2019 EN EL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ I LA PRESTACIÓ DELS 
SERVEIS SOCIALS  
 
Expedient: 2021/752 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha informat sobre la distribució als ajuntaments de 
l’import de la mesura 2, atenció a persones sense llar – fitxa 45.2-, en relació amb la 
modificació per raó del COVID-19 de l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i 
programes inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la 
prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat, per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica 
de serveis socials Resta del Vallès Oriental. 
 
En concret a  l’Ajuntament d’Amunt segons dades població any 2019 ofereixen: 
 

- Lliçà d’Amunt, 15.256 habitants = 3.536,08€ 
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’acceptació de l’import assignat a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt previst a 
la mesura 2, atenció a persones sense llar – fitxa 45.2 en relació amb la modificació per raó 
del COVID-19 de l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos 
a l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 
2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta 
del Vallès Oriental. 
 
Segon.- Declarar, en referència a la Mesura 2 – “Posada en marxa d’equipaments i 
serveis per facilitar l’atenció i el confinament de persones sense llar mentre duri el 
període d’emergència”, que el municipi de   
Lliçà d’Amunt no disposa d’aquests recurs i, per tant, no ha calgut acollir-s’hi. 
 
 
3.2.2- PRP2021/124 ACCEPTACIÓ DE L'ATORGAMENT DEL RECURS: GRUPS DE 
SUPORT EMOCIONAL I AJUDA MÚTUA (GSAM), A L'AJUNTAMENT DE LLIÇÀ 
D'AMUNT    
 
Expedient: 2021/756 
 
La presidència delegada de l’Àrea de Cohesió Social i Ciutadania, per Decret número 
5638, de 16 de juny de 2020 va aprovar l’atorgament del recurs “Grups de suport 
emocional i ajuda mútua (GSAM)”, a l’ens local que seguit es relaciona, en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020: 
 
Ajuntament de Lliçà 'Amunt. Grups d suport emocional i d'ajuda mútua (GSAM) 
 
Núm. 
registre 
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PMTCodi XG   Aportació any 2020(EUR)   Aportació any 2021(EUR) 
2040003350 20/Y/282651 555,00€   1.110,00€ 
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’acceptació de l’atorgament del recurs de la Diputació a l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt  “Grups de suport emocional i ajuda mútua (GSAM)”, en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020: 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.2.3.- PRP2021/125 APROVAR DE LA SEGONA MODIFICACIÓ DE L’ADDENDA 
DE PRÒRROGA PER A L’ANY 2020 DELS SERVEIS I PROGRAMES INCLOSOS A 
L’EXERCICI 2019 EN EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ I LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS,  
 
Expedient: 2021/751 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha aprovat el contingut i la signatura de la segona 
modificació de l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a 
l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 
2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta 
del Vallès Oriental: 
 

• Fitxa 45.1: Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) 
• Fitxa 45.4: Sistemes de resposta urgent per a dones que es roben en situació de 

violència masclista i per als seus fills i filles 
• 45.3: Accions Voluntariat: Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 
El 22 de juliol de 2020, la Comissió de Govern va aprovar el contingut i la signatura de 
l’Addenda esmentada en el punt anterior d’aquest informe, formalitzada el 3 d’agost de 
2020, segons el detall següent: 
 
Fitxa  Import atorgat  Màxim hores previstes 

(específic SAD) 
Atorgat  

45.3  Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt  

1.800,00 €  

 
Incloure la Mesura 5 (Fitxa 45.5): Ajuts d’urgència Social per a l’alimentació de la 
infància a l’estiu (AU-IE), amb el trasllat de les condicions i les obligacions que 
corresponen d’acord amb el detall econòmic següent: 
 
Lliçà d'Amunt  15.000,00 €  
 
Mesura 45.7: Posada en marxa d’equipaments i serveis per facilitar l’atenció i el 
confinament de persones sense llar mentre duri el període d’emergència, amb el 
trasllat de les condicions i les obligacions que corresponen, segons el detall econòmic 
següent: 
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...  Habitants 2019  ...  
Lliçà d'Amunt  15.256  2.311,16  
 
Mesura 45.10: Ajuts d’Urgència Social amb el trasllat de les condicions i les 
obligacions que corresponen, segons el detall econòmic següent: 
 
...  Habitants 2019  ...  
Lliçà d'Amunt  15.256  10.366,19  
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el contingut i la signatura de la segona modificació de l’addenda de 
pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el 
Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i  polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019, 
amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del 
Vallès Oriental,  
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.2.4.- PRP2021/130   APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA GESTIÓ I 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS BÀSICS D'ACCIÓ SOCIAL ENTRE EL CCVO I 
L'AJUNTAMENT    
 
Expedient: 2020/1442 
 
1. Els ajuntaments i el consells comarcals estableixen convenis de cooperació per tal 
d'estendre de manera progressiva la cobertura de la xarxa bàsica de serveis socials de 
responsabilitat pública, així com la coordinació, la cooperació financera i la cooperació 
tècnica d'acord amb les determinacions de la Cartera de Serveis Socials corresponent.  
 
2. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de 
Serveis Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el conjunt 
organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb 
l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, amb 
l’objecte de promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, 
famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o 
d’exclusió.  
 
3. Les funcions del servei bàsic d’atenció social són definides en la Cartera de Serveis 
Socials:  
 
a) Informació, orientació i assessorament.  
b) Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió.  
c) Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups.  
d) Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 
territorial corresponent.  
e) Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per via 
reglamentària.  
f) Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva 
intervenció.  
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g) Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció especialitzada.  
h) Treball social comunitari.  
 
4. Amb l’objectiu de complir amb les funcions del servei  
 
1. L’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la gestió i la prestació del 
servei bàsic d’atenció social amb els ajuntaments  
 
2. Les condicions específiques proposades per a cada ajuntament són les següents:  
 
En el nostre cas concret tenim conveniat amb el Consell Comarcal del Vallès tenim el 
perfil de Coordinadora que té amb dedicació proporcional a l’Ajuntament , així com 
l’administratiu ( 30,50h ) i Gestors del PIA ( dependència de 10,25h) 
 

a. Dedicació dels perfils professionals  
 

Municipi  Perfil 
professional  

Hores de 
dedicació 
setmanals  

% dedicació en 
relació amb una 
jornada de 37,5 
hores  

Lliçà d'Amunt  Treballadors/es 
socials  

0,00  0,00%  

Educadors/es socials  0,00  0,00%  
Administratius/ves  30,50  81,33%  
Gestors/es PIA  10,25  27,33%  
 
b. Estimació del cost anual dels perfils professionals:  
Lliçà d'Amunt  Treballadors/es 

socials  
0,00 €  

Educadors/es socials  0,00 €  
Administratius/ves  26.400,54 €  
Gestors/es PIA  11.770,00 €  
 
 
c. Dedicació dels perfils professionals:  
Lliçà d'Amunt  Coordinador/a  1,25  3,34%  
Coordinador/a PIA  0,51  1,37%  
 
d. Estimació del cost anual dels perfils professionals:  
Lliçà d'Amunt  Coordinador/a  1.970,66 €  
Coordinador/a PIA  795,22 €  
 
 
e. Estimació dels costos indirectes:  
Lliçà d'Amunt  5.992,02 €  
 
Vista la proposta de la Regidora d’acció social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la gestió i la prestació del 
servei bàsic d’atenció social entre Consell Comarcal del Vallès Oriental  i l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt i remetre documentació via eacat al CCVO. 
 
 
3.2.5.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada 
usuari i la proposta de la Regidora d’acció social, la Junta de Govern Local ACORADA 
atorgar els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
 

- PRP2021/126; I.R.S., prestació del servei de teleassistència, amb copagament 
de 7,21€ mensuals 

- PRP2021/127, A.C.M., prestació del servei de teleassistència, amb copagament 
de 7,21€ mensuals 

- PRP2021/128 , A.B.P., prestació del servei de teleassistència, amb 
copagament de 7,21€ mensuals 

- PRP2021/129, A.H.H. i P.A.L., prestació del servei de teleassistència, amb 
copagament de 7,21€ mensuals. 

- PRP2021/135, M.C.A.O., un ajut de 140€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals.  

- PRP2021/139, R.A.F.L. un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2021/140, J.M.P.; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2021/141, M.P.G., un ajut de 360€ per renovació ajut d’alimentació, a 
repartir en tres lliuraments mensuals. 

- PRP2021/142, S.S.M., un ajut de 300€ per renovació ajut d’alimentació, a 
repartir en tres lliuraments mensuals. 

- PRP2021/143, J.S.R., un ajut de 240€ per renovació ajut d’alimentació, a 
repartir en tres lliuraments mensuals. 

- PRP2021/144, A.R.R., un ajut de 240€ per renovació ajut d’alimentació, a 
repartir en tres lliuraments mensuals. 

- PRP2021/145; R.T.Y., un ajut de 300€ per renovació ajut d’alimentació, a 
repartir en tres lliuraments mensuals. 

- PRP2021/147; N.L.S., denegar l’ajut de targeta moneder, per superar el barem 
econòmic establert. 

- PRP2021/154; M.V.S.; prestació servei de treballadora familiar, amb 
copagament de 46,80€ mensuals.  

- PRP2021/155; F.N.D.; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2021/156, G.P.A.; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

 
 
3.3.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.3.1.- PRP2021/148 APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 I ÚLTIMA DEL 
PROJECTE MODIFICAT DE CLAVEGUERAM DEL BARRI DE CAN MERLÈS. 
 
Expedient: 2021/842 
 
Un cop revisada la part econòmica de l’obra de Clavegueram del barri de Can Merlès 
es tramita la Certificació 2 i última que ascendeix a 9.268,98 €, amb l’IVA inclòs. 
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Pressupost de Licitació:  87.248,64 € 
 
Pressupost d’adjudicació: 68.142,69 € 
 
Cost total de les obres: 62.555,97 € 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la Certificació núm. 2 i última de les obres del Projecte modificat de 
Clavegueram del barri Merlès. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.3.2.- PRP2021/153   APROVACIÓ DEL PLEC DE CLAUSULES PER AL 
SUBMINISTRAMENT D'UN NOU CAMIO GRUA PER A LA BRIGADA D'OBRES 
MUNICIPAL    
 
Expedient: 2021/875 
 
La Brigada d’Obres municipal disposava de dos camions grua fins a finals de 2020, quan 
un dels camions va patir una avaria principal de reparació infructuosa, motiu pel qual s’ha 
decidit donar-lo de baixa. 
 
El camió restant a Brigada és de l’any 2003 i presenta inicis de deficiències menors que 
posen en risc la continuïtat del serveis de transport de material d’obres i de cadires/taules. 
 
S’ha convingut en la necessitat de comprar un nou camió grua que garanteixi el 
subministrament permanent de material per part de la Brigada per als propers anys. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el Plec de Clàusules i iniciar el procediment per adjudicar el contracte de 
subministrament d’un nou camió grua per a la Brigada d’Obres Municipal 
 
 
3.3.3.- PRP2021/157 ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR PER ALS 
TREBALLS DE TOPOGRAFIA EN L'ÀMBIT DEL PARC DE CA L'ARTIGUES A 
L'ENTORN DE L'ESCOLA ROSA ORIOL 
 
Expedient: 2021/887 
 
Es necessari encarregar els treballs de topografia en l’àmbit del Parc del Rosa Oriol per tal 
de poder obtenir l’aixecament corresponent en vistes a la redacció del projecte d’execució 
d’aquest nou Parc. 
 
Vista la proposta de la Regidora de territori i obres públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar els treballs de topografia de l’àmbit del Parc de Ca l’Artigues en l’entorn 
de l’escola Rosa Oriol a l’empresa Oriol Llorca Pulles per un import de 1.512,50 € (IVA 
inclòs). 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
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3.4.- COMPANYIES DE SERVEIS 
 
3.4.1.- PRP2021/134 AJUTS D’HABITATGE I SUBMINISTRAMENTS A FAMÍLIES 
VULNERABLES, A CAUSA DE LA COVID 19, EN EL MARC DE LA OFICINA COVID 
DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
La situació d’urgència social actual, causada per la crisi de la COVID 19, ha causat 
greus afectacions sobre el benestar i l’estabilitat econòmica de moltes famílies del 
nostre municipi. 
 
Amb la obertura de la Oficina Covid, s’ha estat treballant en els criteris tècnics, perquè 
les famílies amb deute de lloguer i subministraments del seu habitatge habitual puguin 
beneficar-se d’ajuts per assumir-ho, i així prevenir possibles situacions de precarietat i 
greu dificultat familiar, al llarg de l’any 2021 
 
Els ajuts es valoraran seguint els mateixos procediments que els ajuts sol·licitats a 
serveis socials, aplicant el Reglament de Prestacions econòmiques de caràcter social 
d'emergència i per la situació de COVID19, i amb els límits econòmics i condicions 
específiques que s’adjunta a continuació en el document adjunt, destinats per l’any 
2021. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Companyies de Serveis i Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar els criteris per a la concessió d’ajuts d’habitatge i subministraments, 
dins el marc de la Oficina Covid de Lliçà d’Amunt per a l’any 2021. 
 
 
3.5.- ESPORTS 
 
3.5.1.- PRP2021/149 APROVACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB 
LES ENTITATS AMB ESPORT DE FORMACIÓ PEL FOMENT I PROMOCIÓ DE 
L’ESPORT A LLIÇÀ D’AMUNT 2021 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt considera necessari subvencionar de manera directa a 
les entitats amb esport de formació, per la promoció de l’esport al municipi en totes les 
seves vessants, disciplines, categories i franges d’edat. 
 
És per això que es proposa un model de conveni de col·laboració per tal de dotar d’un 
ajut econòmic a aquestes entitats per dur a terme les seves iniciatives i projectes 
esportius així com fer front a les grans dificultats originades per la pandèmia de la 
Covid-19. 
 
Vista la proposta del Regidor d’esports, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar els models de conveni de col·laboració, del Club Esportiu Lliçà d’Amunt, 
el Club Bàsquet Lliçà d’Amunt, el Futbol Sala Lliçà d’Amunt, l’Amunt Club Ciclista, el 
Club Patí Lliçà d’Amunt, el Club Esportiu Shorin-Ryu Karate Goshin-do, el BMX Vallès 
Club i el Club Patinatge Artístic Lliçà d’Amunt, adjunts a l’informe i notificar aquesta 
aprovació a les mateixes entitats. 
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3.6.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.6.1.- PRP2021/150 APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER AL TEIXIT PRODUCTIU DE 
LLICÀ D’AMUNT AFECTAT ECONÒMICAMENT PER LA CRISI SANITÀRIA DE LA 
COVID-19 
 

D’acord amb les bases reguladores específiques per subvencions d’emergència per 
l’afectació de la pandèmia de la Covid-19 aprovades al Ple de l’Ajuntament, a la sessió del 
dia 23 de juliol de 2020 i fruit de l’acord signat per la reconstrucció social de Lliçà d’Amunt, 
s’obre la convocatòria 2021 pels ajuts al teixit productiu afectat econòmicament per la crisi 
sanitària.  

El pressupost que es destinarà l’any 2021 per a la concessió dels ajuts objecte de la 
convocatòria serà de 50.000,00 euros, i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 27 4330 
47000. 
La convocatòria d’adjunta a aquest informe. 
 
Vista la proposta de l’Alcaldia, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar per a l’any 2021, la convocatòria per a la concessió d’aquestes 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, pels ajuts al teixit productiu afectat 
econòmicament per la crisi sanitària. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions, pels imports que 
s’especifica a la convocatòria al pressupost municipal de despeses de l’any 2021. 
 
Tercer.- Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) les dades 
estructurades, el text complet i l’extracte de la convocatòria, per a la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i l’obertura del període de presentació 
de sol·licituds per aquest any. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2021/162 APROVACIÓ DE SOL·LICITUDS D’AJUTS DINS EL CATÀLEG DE 
SERVEIS XGL 2021 –TERCER GRUP-. 
 
Expedient: 2021/917 
 
Vist que la Diputació de Barcelona ha publicat al BOPB, l’1 de febrer de 2021, l’aprovació 
de la convocatòria del Catàleg de serveis 2021 del Pla de concertació XGL 2020-2023, 
amb termini de sol·licitud fins al 4 de març de 2021 per als ajuts econòmics i alguns de 
tipus tècnic i material. 
 
Vist que a l’acord de Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2021, es va aprovar, entre 
d’altres, la sol·licitud d’ajut de la Regidoria de Salut pública, “Activitats per promoure 
hàbits i estils de vida saludable”, amb un cost de 2.750€ i un ajut sol·licitat de 1.375€, que 
interessa rectificar en el sentit d’indicar un ajut sol·licitat de 2.000€. 
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Vist que les regidories de l’Ajuntament, amb el vistiplau dels respectius regidors i regidores, 
estan interessades a sol·licitar les següents subvencions del Catàleg 2021: 
 

Regidoria Sol. Actuació Pressup. 
Ajut 

sol·licitat 

ACCIÓ SOCIAL 1 
Eines de gestió del COPAGAMENT dels serveis 
d'atenció domiciliària a Lliçà d'Amunt R. tècnic 0,00 

     

MEDI AMBIENT 3 
Tallers d'educació ambiental sobre energies 
renovables 900,00 450,00 

  4 
Avaluació de la qualitat de l'aigua de la font de 
Can rovira R. tècnic 0,00 

  5 
Projecte "Passa l'energia" a l'edifici principal de 
l'Ajuntament R. tècnic 0,00 

  6 
Campanya de sensibilització ambiental sobre la 
gestió de residus R. tècnic 0,00 

  7 
Projecte pilot de contenidors amb accés per 
targeta en un barri 5.000,00 2.500,00 

  8 
Actualització del PAESC (Planificació per a la 
transició energètica i del clima)  R. tècnic 0,00 

  9 
Redacció d'ordenança municipal sobre la gestió 
dels residus R. tècnic 0,00 

  10 

Estudi de millora de l'eficiència energètica de 
l'Escola Bressol Palaudàries / Centre Cívic 
Palaudàries R. tècnic 0,00 

      

TERRITORI I OOPP 11 Disseny de l'Agenda urbana de Lliçà d'Amunt R. tècnic 0,00 

  12 
Gestió urbanística per la obtenció de terrenys 
destinats a equipaments R. tècnic 0,00 

 13 

Actualització del plànol de delimitació segons Llei 
5/2003 (prev. incendis forestals: delimitació 
d’urbanitzacions i nuclis de població) R. tècnic 0,00 

 14 
Projecte de millora de la qualitat de l'aigua de la 
bassa de can Dunyó R. tècnic 0,00 

 15 Senyalització de les zones forestals i periurbanes 3.000,00 1.500,00 

 16 Projecte de millora del torrent Merdans R. tècnic 0,00 
     

PROTECCIÓ CIVIL 17 
Adquisició de sal i contenidors per a sal per 
prevenció d'accidents per glaçades i nevades 4.000,00 2.000,00 

SALUT PÚBLICA 18 Informe d'indicadors de Salut Local (ISL) R. tècnic 0,00 

TOTAL:     12.900,00 6.450,00 
 
Vista la proposta de l’Alcaldia 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Aprovar la rectificació de l’import sol·licitat per a l’ajut “Activitats per promoure 
hàbits i estils de vida saludable”, que passa a ser de 2.000€. 

Segon.- Aprovar les sol·licituds de subvenció indicades, dins el Catàleg de serveis 
2021 de XGL de la Diputació de Barcelona. 
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Tercer.- Trametre les sol·licituds de subvencions a la Diputació, dins el termini 
establert per a la seva presentació. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:50 de tot el que 
jo com a secretària certifico. 
 


