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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
10 DE  MAIG DE 2021 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:05 
Hora que acaba: 18:15 
 
PRESIDEIX 
 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya, primera Tinent d’Alcalde, per absència de l’Alcalde Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
 
També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Felicita Romero Olivares 
Maria Lordes Martín Montero 
Marc Palet Rodríguez 
  

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària. 
També hi assisteix Antoni Hierro Medina, interventor municipal 
 
 
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 3 de 
maig de 2021 
 
 
2.- DESPESES 
 
No se n’han presentat. 
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3.- PROPOSTES 
 
3.1.- ACCIÓ SOCIAL 
 
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, ACORDA ATORGAR els següents 
ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
 

- PRP2021/383; J.N.E., un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres lliuraments 
mensuals. 

- PRP2021/384; M.A.G.; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres lliuraments 
mensuals . 

- PRP2021/385; Y.G.L.; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres lliuraments 
mensuals . 

- PRP2021/388; E.F.C.; un ajut de 80€ per a transport. 
- PRP2021/389; R.P.C., Servei de Teleassistència, amb copagament de 14,42€/mes 
- PRP2021/390; M.L.G.; Servei de Teleassistència.. 
- PRP2021/391; F.R.R.; Servei de Teleassistència amb copagament de 7,21€/mes. 
- PRP2021/392; A.J.G.; Servei de Teleassistència. 
- PRP2021/393; F.M.R.; ajut de 210€, per a alimentació i higiene, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
 
 
3.2.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.2.1.- PRP2021/386 APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DELS SERVEIS D’AIGUA I 
CLAVEGUERAM DEL 4rt. TRIMESTRE DE 2020    
 
Expedient: 2021/1877 
 
En data 29 de març de 2021 AGBAR ha presentat les liquidacions del servei d’aigua i del 
clavegueram, -registres d’entrada núm. 2021/3631 i 2021/3632 respectivament- corresponents al 
4t. trimestre de 2020. 
 
Havent-se informat les mateixes, resulten en un saldo favorable a l’Ajuntament de, respectivament, 
41.679,40 i 48.373,00 €, en el benentès que es regularitzarà l’import de les respectives partides 
‘Amortització del deute’ en la propera liquidació trimestral. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Companyies de Serveis, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les liquidacions del servei d’aigua i del clavegueram, corresponents al 4t. trimestre 
de 2020. presentades per l’empresa AGBAR i el cobrament de les mateixes amb un saldo favorable 
a l’Ajuntament de 41.679,40 i 48.373,00 €, respectivament, en el benentès que es regularitzarà 
l’import de les respectives partides ‘Amortització del deute’ en la propera liquidació trimestral,. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
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3.3.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.3.1.- PRP2021/394 ACCEPTACIÓ DE SENGLES SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA 
 
Expedient: 2021/1924 
 
La Diputació de Barcelona, dins la Xarxa de Governs Local ha presentat diferents accions a les quals el 
Servei de promoció econòmica es pot acollir.  
 
Dites accions són les que es descriuen a continuació: 
 

a) Activitats de sensibilització en matèria de consum responsable, en referència a accions de consum que 
pot dur a terme l’OMIC. 
 

b) Concessió d’una subvenció per import de 4.222€, pertanyent al fons de prestació “Suport al 
foment del teixit comercial, mercats i fires locals”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (exp. núm. 2021/0000569). 

 
Vista la proposta del Regidor de promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
    
Primer.- Acceptar les accions subvencionables promogudes per la Diputació de Barcelona, per aquest 
2021.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.4.- EDUCACIÓ 
 
3.4.1.- PRP2021/381 APROVACIÓ DEL PROGRAMA ESPECÍFIC PER AL SOSTENIMENT DEL 
SERVEI DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL PER AL CURS 2018-2019 (2A. PART) 
 
Expedient: 2021/1864 
 
Vist que en el marc del Pla Xarxa de Governs de Locals, la Diputació de Barcelona ha vingut 
contribuint al finançament d’escoles bressol de titularitat municipal a través de diversos programes 
complementaris, l’últim dels quals ha estat el Programa complementari de sosteniment del servei 
de l’escola bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, aprovat per acord de la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 192/20, en data 14 de maig de 2020. 
 
El gerent de Serveis d’Educació, en data 8 d’abril de 2021, ha emès informe, el qual s’incorpora a 
l’expedient, en què proposa aprovar el Programa específic de sosteniment del servei de l’escola 
bressol municipal pel curs escolar 2018-2019, en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs 
de Locals 2020-2023: 
 
1 CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I DETERMINACIÓ DE LA CONCESSIÓ 
 
 
L’import màxim que es destinarà per a la concessió del fons de prestació regulat en la present 
convocatòria serà de VUIT MILIONS DOS-CENTS CINQUANTA MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU 
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EUROS (8.250.229 €) i en funció de la 
naturalesa jurídica dels beneficiari anirà a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries G/80100/32000/46242 i G/80100/32000/46842, del pressupost de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’any 2021. 
 
Vist que les regidories de l’Ajuntament, amb el vistiplau dels respectius regidors i regidores, estan 
interessades a acceptar les següents subvencions del PLA XGL 2020-23 , de recurs econòmic, tècnic i 
material. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer. APROVAR  dins el Programa específic de sosteniment del servei de l’escola bressol 
municipal pel curs escolar 2018-2019, en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 la relació individualitzada dels ajuts a concedir en el marc del Programa específic de 
sosteniment del servei de l’escola bressol municipal pel curs escolar 2018-2019 de 56.603,94€ 
concedit a l´Ajuntament de Lliçà d´Amunt. 
 
Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest acord. 
 
 
3.4.2.- PRP2021/382 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE L´ACTIVITAT DE REFORÇ DEL PROCÉS DE LECTO-
ESCRIPTURA A L´ETAPA DE PRIMÀRIA. Curs 2021-22 
 
Expedient: 2021/1865 
 
La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament ha iniciat durant el curs 2019-20 el projecte socio-educatiu de 
reforç en el procés d´aprenentatge de la lecto-escriptura a cicle inicial. I ha  recollit de tots els centres 
escolars de primària del municipi una avaluació molt positiva de l´activitat. 
 
Donades les característiques de l´activitat, la Regidoria d’Educació ha confeccionat un plec de 
clàusules tècniques per a la prestació del servei per desenvolupar l´activitat extraescolar de 
acompanyament i reforç de l´aprenentatge del procés de la lecto-escriptura a cicle inicial.. 
 
Vista la proposta del Regidor d’educació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el plec de clàusules tècniques per a treure a concurs la prestació de l´activitat 
extraescolar de acompanyament i reforç de l´aprenentatge del procés de la lecto-escriptura a 
cicle inicial a les escoles de primària de Lliçà d’Amunt durant el curs 2021-22. 
 
Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest acord. 
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3.4.2.- PRP2021/387 NOU PLA DE XOC 
D’EQUIPAMENTS RESPONSABLES 2030 EN L’ÀMBIT EDUCATIU    
 
Expedient: 2021/1887 
 
La Diputació ha aprovat un ajut de 19.553,72€, dins el Pla de xoc d’equipaments responsables 2030, per 
al finançament d’accions als centres educatius (EP infantil i primària, EBM, EM música i arts, EM edu 
especial, EM formació persones adultes), que generin transformacions socials i ambientals (àmbits: 
digitalització, sostenib., accessib., lluita c/canvi climàtic, igualtat gènere, inclusió social i at. colꞏlectius 
més vulnerables, info i participació comunitat educativa), per que esdevinguin equipaments comunitaris 
responsables en la transformació social. 
 
Vist que les regidories de l’Ajuntament, amb el vistiplau dels respectius regidors i regidores, estan 
interessades en acceptar la següent subvenció  de 19.553,72€, dins el Pla de xoc d’equipaments 
responsables 2030, per al finançament d’accions als centres educatius i destinar-les als patis de les 
escoles de primària portant a terme  operacions de manteniment i millora que generin transformacions 
socials i mediomabientals. Per aconseguir un objectiu que puguin esdevenir espais inclusius, igualitaris 
i sostenibles mediambientalment. 
. 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer. APROVAR l’acceptació de l’ajut de 19.553,72€, dins el Pla de xoc d’equipaments responsables 
2030, per al finançament d’accions als centres educatius atorgat per la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest acord.. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2021/398 MODIFICACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIO 2021 

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. 
 
Publicada l’Oferta Pública d’Ocupació el passat 22 de febrer de 2021 al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Aprovada pel Ple de la Corporació el passat 25 de març de 2021 la modificació de la plantilla per incloure 
una plaça de tècnic/a mig en règim funcionarial (A2) i una plaça de tècnic/a auxiliar en règim laboral (C1), 
i després d’haver estat exposat al públic per un termini de 15 dies hàbils, havent-se produït l’aprovació 
definitiva el passat 4 de maig de 2021. 
 
Havent-se produït noves vacants de places d’Agent de Policia Local en les passades dates del 24 de 
gener, 11 de febrer i 8 de març de 2021, i amb l’objectiu de poder convocar els corresponents processos 
selectius. 
 
 
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. 
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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 la modificació de l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació per l’any 2021 en 
els següents termes: 
 
ANNEX I.- PERSONAL FUNCIONARI INTERI 
 
MODALITAT D’ACCÉS LLIURE A L'ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
 
1. Denominació: Tècnic/a Mig  
Grup: A2 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs – oposició  
Lloc de treball: Educador/a Social 
 
ANNEX II.- PERSONAL FUNCIONARI  
 
MODALITAT D'ACCÉS LLIURE A L'ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
 
1. Denominació: Agent policia local 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 2 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
 
MODALITAT D’ACCÉS MOBILITAT HORITZONTAL A L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL 
 
1. Denominació: Agent policia local 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: mobilitat horitzontal 
 
ANNEX III.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
 
MODALITAT D'ACCÉS LLIURE 
 
1. Denominació: Tècnic/a Auxiliar 
Grup: C1 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
Lloc de Treball: Integrador/a social (30h) 
 
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. 
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4.2.- AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A MICROEMPRESES I 
PERSONES AUTÒNOMES 2021 
 
El termini per presentar les solꞏlicituds de la “Convocatòria de subvencions d’emergència durant 
l’any 2021, en règim de concurrència competitiva, per al teixit productiu de Lliçà d’Amunt, afectat 
econòmicament per la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19” està previst que finalitzi el dilluns dia 
10 de maig de 2021. 
 
S’han detectat problemes en la tramitació electrònica a través de l’e.tram de l’Administració Oberta 
de Catalunya (AOC). 
 
Durant la setmana s’han rebut trucades de diferents empreses i gestories alertant de la 
problemàtica que es troben en la tramitació de la solꞏlicitud. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’ampliació del termini per la presentació de les solꞏlicituds de la “Convocatòria de 
subvencions d’emergència durant l’any 2021, en règim de concurrència competitiva, per al teixit 
productiu de Lliçà d’Amunt, afectat econòmicament per la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19” 
fins el dia 24 de maig de 2021. 
 
Segon.- Que s’efectuï la conseqüent publicitat d’aquest acord per a coneixement dels interessats. 
 
 
4.3.- PRP2021/401   APROVACIÓ LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA  DEL SR. F.C.G. 
 
Expedient: 2021/1358 
 
L’interessat indicat a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la tinença d’animals 
potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 

F.C.G. 
 
Barri de Can Salgot 

X Rottweiler 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient i salut pública, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos al 
solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 F.C.G. 487 12/2021 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
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4.4.- PRP2021/402   APROVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA 
DE GOS DE RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DEL SR. I.C.M. 
 
Expedient: 2021/3625 
 
L’interessat indicat a continuació ha solꞏlicitat la renovació  de la llicència administrativa per a la 
tinença d’animals potencialment perillosos.  

 
 

 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 I.C.M. Barri de Can Salgot Pitbull x Rottweiler 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient i salut pública, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos al 
solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 I.C.M. 127R 10/2021 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
4.5.- PRP2021/403   APROVACIÓ MODIFICACIÓ LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE 
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DEL SR. Á.L.R. 
 
Expedient: 2021/3458 
 
L’interessat indicat a continuació ha solꞏlicitat la modificació de la llicència administrativa per a la 
tinença d’animals potencialment perillosos.  

 
 

 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 

Á.L.R. 
 
Barri de Can Salgot 

Pit Bull Terrier 

  
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient i salut pública, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la Modificació de la Llicència administrativa per a la tinença d’animals 
potencialment perillosos al solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
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1 Á.L.R. 428 11/2021 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
4.6.- PRP2021/405 APROVACIÓ DEL CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ AMB L'ENTITAT 
ATENEU CINGLES DE BERTÍ 
 
L’Ajuntament te interès en colꞏlaborar amb l’entitat Ateneu Cingles de Bertí amb l’objectiu de que 
promoguin la cultura del text escrit, la música, el cinema, els museus, el teatre, la pintura, entre 
d’altres en benefici de tota la població del municipi. 
 
Per a regular aquesta colꞏlaboració s’ha elaborat un conveni de colꞏlaboració entre ambdues parts, 
basat en el projecte previst per l’entitat per aquest 2021. 
 
Vista la proposta del regidor de Cultura. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la renovació del Conveni de colꞏlaboració amb l’entitat Ateneu Cingles de Bertí per 
tal de poder signar-lo i procedir a l’organització de les activitats. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:20 de tot el que jo com a 
secretària certifico. 
 
 
 


