ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE DATA 12 D’ABRIL DE 2021
Caràcter: Ordinari
Hora que comença: 18:15
Hora que acaba: 18:45
PRESIDEIX
Ignasi Simon Ortoll
ASSISTENTS
Ignasi Simon Ortoll
Maria del Mar Pedrerol Villarroya
Fran Sánchez Castilla
Lourdes Estéfano Orozco
Albert Iglesias Boza
David Morales Campos
També assisteixen a la sessió, en qualitat de convidats, les regidores Felicita Romero Olivares, Maria
Lourdes Martín Montero i el regidor Marc Palet Rodríguez.
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 29 de març de 2021
2.- DESPESES
2.1.- APROVACIÓ DE AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXMENT D’OBLIGACIÓ
S’acorda aprovar la següent relació -núm. O72021/13- de documents d’Autorització,
Disposició i Reconeixement d’Obligació:
-

Endesa Energia SA; energia variable, afores Can Malé; d’import 3.668,01€; amb
càrrec a la partida 15/1650/22100.
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-

Endesa Energia SA; energia elèctrica; d’import 3.526,70€, amb càrrec a la partida
15/1650/22100.
Endesa Energia SA; termino energia variable; d’import 3.125,68€; amb càrrec a la
partida 15/1650/22100.
Consorci Besòs-Tordera; prestació servei clavegueram de Lliçà d’Amunt, febrer
2021; d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000.
Petro Santa Eulàlia SL; subministrament gasoil C; d’import 3,728,40€; amb càrrec a
la partida 3.728,40€; amb càrrec a la partida 03/3230/22102.
Associació Protectora d’Animals de Granollers; Servei acollida i manteniment dels
gossos en custòdia; d’import 6.855,86€; amb càrrec a la partida 13/1700/22699.
Fraikin Assets SAS; lloguer camió, febrer 2021; d’import 6.200,62€; amb càrrec a la
partida 18/1622/22700.
Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport, març 2021; d’import
56.864,09€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport-A7, març 2021; d’import
15.319,05€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
Associació Arae per la Promoció de l’Aprenentatge; Projecte creix març 2021;
d’import 3.869,37€; amb càrrec a la partida 03/3230/22699.

2.2.- DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
L’Escola d’Anglès ha fet una sol·licitud per posar mitja pàgina de publicitat durant tres mesos
al butlletí municipal Informa’t. Prèviament a la publicació de l’anunci, com es demana, ha
enviat el justificant de pagament.
Un anunci de mitja pàgina trimestral té un cost de 440,30€ més Iva, és a dir, 532,87€.
En el justificant de pagament que han presentat, consta que han pagat 587,19€, el que
representa que han pagat 54,32€ de més.
Vista la proposta de la Tècnica de Comunicació.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la devolució de l’import de 54,32€ a l’Escola d’Anglès, corresponent a la
quantitat que ha pagat de més en concepte d’inserció de publicitat al butlletí municipal
Informa’t.
3.- PROPOSTES
3.1.- CULTURA
3.1.1.- PRP2021/305 APROVACIÓ DEL PAGAMENT DELS PREMIS ALS
GUANYADORS/ES DE LA PRIMERA EDICIÓ DEL CONCURS “LLIÇÀ TE TALENT”
Expedient: 2021/1471
S’ha celebrat la primera edició del concurs de talents Lliçà té Talent, la qual es va portar a
terme en dues sessions, una semifinal que es va celebrar el 24 d’octubre de 2020, i una final
que, a causa de les restriccions generades per la Covid-19, no es va poder portar a terme
fins el passat 6 de març de 2021.

2

A la semifinal van competir 39 participants en les tres categories del concurs: kids, teens i
sènior. D’aquests, el jurat va seleccionar 15 participants per passar a la final.
Les bases del concurs preveien 4 premis:
-

Premi categoria Kids: Per import de 150€
Premi categoria Teens: Per import de 150€
Premi categoria Sènior: Per import de 150€
Premi Millor participant de Lliçà té Talent: Import de 500€

4 – Que un cop celebrada la final, el jurat es va reunir per deliberar i van decidir atorgar els
premis als següents participants:
-

Categoria Kids: X-Fase
Categoria Teens: J.P.l
Categoria Sènior: S.A.
Millor de Lliçà té Talent: J.P.

5 – Que s’ha demanat a tots els participants que presentin una instància sol·licitant el
pagament del premi i adjuntant DNI i número de compte corrent on fer la transferència. Les
instàncies relacionades amb aquestes peticions son: 2021/2997 (premi Kids), 2021/3201
(premi Teens i Millor de Lliçà té Talent) i 2021/3171 (premi Sènior).
Vista la proposta del regidor de Cultura,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el pagament dels premis als guanyadors del concurs Lliçà té Talent, que
sumen la quantitat de 950 €.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
3.2.- 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:
-

PRP2021/193; M.N.V.G.; ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres
lliuraments mensuals
PRP2021/197; M.D.B.G.; Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,21€
mensuals
PRP2021/198; T.A.A.; Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,21€
mensual
PRP2021/204; M.O.V., Denegar ajut per targeta moneder per canvi de residència a
un altre municipi
PRP2021/214; M.M.M.C., un ajut de 360€ per a alimentació a repartir en tres
lliuraments mensuals.
PRP2021/246; V.S.M.; un ajut de 360€ per a alimentació a repartir en tres
lliuraments mensuals
PRP2021/266; M.J.M.R.; ajut de 60€ per a alimentació, ampliació de 60€ mensuals
de la targeta monedes per tres mesos.
PRP2021/267; I.Z.M.; un ajut de 110€ per a alimentació a repartir en tres
lliuraments mensuals
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-

PRP2021/270; G.V.; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals
PRP2021/272; M.L.P.H.; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres
lliuraments mensuals
PRP2021/273; F.M.R.; un ajut de 45,4€ per a ús transport públic.
PRP2021/274; M.P.G.; ajut social per a pagament del 75% del deute en impostos
1.113,59€ (Oficina Covid)
PRP2021/275; M.A.G.; ajut de 107,7€ per a ús del transport públic.
PRP2021/276; C.C.I.; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres
lliuraments mensuals
PRP2021/277; C.M.R.; un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals
PRP2021/282; M.G.; ajut de 120€ per a ús del transport públic.
PRP2021/283; L.H.; ajut de 56,75€ per a ús del transport públic.
PRP2021/285; Renovació famílies usuàries del Banc d’Aliments.
PRP2021/286; Renovació famílies beneficiàries Banc d’Aliments
PRP2021/288; C.F.Á., Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,21€
mensuals
PRP2021/289; F.J.L.; Servei de Teleassistència i d’auxiliar de la llar
PRP2021/290; V.C.O.; Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,21€
mensuals.
PRP2021/291; A.G.C.; Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,21€
mensuals.
PRP2021/292; P.C.E., Servei de Teleassistència amb copagament de 7,21€
mensuals
PRP2021/293; S.T.R.; un ajut de 360€ per a alimentació, en tres lliuraments
mensuals
PRP2021/294; L.C.; ajut de 300€ per a alimentació, en tres lliuraments mensuals
PRP2021/295; S. T.R.; ajut de 105,20€ per a ús de transport públic.
PRP2021/296; S.P.R.; ajut de 480€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals
PRP2021/297; E.D.A.; ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals
PRP2021/298; Renovació ajut famílies beneficiàries del Banc d’Aliments
PRP2021/299; J.G.M., ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals
PRP2021/300; L.F.V.; ajut de 225€ per a bombones de butà.
PRP2021/301; N.S.P.; ajut de 100€ per a productes de farmàcia.
PRP2021/302; M.A.B.L.; ajut de 1.392€ per a activitats educatives de suport a
discapacitat.
PRP2021/303; E.T.E.; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.

3.3.- SERVEIS TÈCNICS
3.3.1.- PRP2021/280 DEVOLUCIÓ D'UNA PART DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM
DEL CARRER PINAR, 43
Expedient: 2021/1373
Un cop satisfeta la taxa de clavegueram per part del propietari de la parcel·la
corresponent al carrer Pinar, 43 que ascendeix a 500 + 785 = 1.285 €, se li comenta que
possiblement l’escomesa estava realitzada des del moment que es va fer la urbanització
dels carrers.
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L’Ajuntament no disposa d’aquesta informació degut a que les escomeses van estar
abonades, o no, pels propietaris de les parcel·les.
En aquest cas el propietari ha trobat l’escomesa feta i per tant s’ha de procedir a
l’abonament de la part de la taxa que correspon a la construcció del clavegueró 785,00
€.
Vista la proposta del l’Enginyer d’O.C.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar l’abonament mitjançant transferència de 785,00 € a nom de T.P.R., part de
la taxa que correspon a la construcció del clavegueró de la parcel·la del carrer del Pinar,
número 43.
3.4.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS
3.4.1.- PRP2021/268 APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL DESBROSSAMENT
D'HERBES ADVENTÍCIES DEL SÒL URBÀ DE LLIÇÀ D'AMUNT
Expedient: 2021/1326
Atès que entre el període d’abril a setembre es produeix el creixement d’herbes adventícies
en diferents punts del sòl urbà (voreres, entorn d’estacions transformadores, entorn de
dipòsits d’aigua)
Vist que la presència d’aquestes herbes pot dificultar el pas de la ciutadania per les voreres
i projecta una imatge no desitjada dels carrers del nostre municipi
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar la licitació dels treballs de desbrossament de les herbes adventícies en els
carrers del sòl urbà de Lliçà d’Amunt durant l’any 2021
3.4.2.- PRP2021/306 APROVACIÓ LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DEL SR. J.C.M.C.
Expedient: 2020/3780
L’interessat indicat a continuació ha sol·licitat la llicència administrativa per a la tinença
d’animals potencialment perillosos.
1

Nom i Cognoms

Adreça

J.CM.C.

PG. Sant Valerià

Gos
American
Staffordshire terrier

Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe
favorable.
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Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment
perillosos al sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents:

1

Nom i Cognoms
J.C.M.C.

Nº Expedient
461

Nº Llicència
09/2021

Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat.
3.4.3.- RP2021/307 APROVACIÓ LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DE LA SRA. N.G.R.P.
Expedient: 2021/232
La interessada indicada a continuació ha sol·licitat la llicència administrativa per a la
tinença d’animals potencialment perillosos.

1

Nom i Cognoms
N.G.R.P.

Adreça
Barri Can Salgot

Gos
Creuat Pitbull/ Rotweiller

Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe
favorable.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment
perillosos al sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents:

1

Nom i Cognoms
N.G.R.P.

Nº Expedient
475

Nº Llicència
08/2021

Segon.- Notificar aquest acord a la interessada.
3.4.4.- PRP2021/308 APROVACIÓ LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DE LA SRA. C.S.R.
Expedient: 2021/502
La interessada indicada a continuació ha sol·licitat la llicència administrativa per a la
tinença d’animals potencialment perillosos.

1

Nom i Cognoms
C.S.R.

Adreça
Barri Can Farell

Gos
Staffordshire Bull Terrier

Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe
favorable.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment
perillosos al sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents:

1

Nom i Cognoms
C.S.R.

Nº Expedient
478

Nº Llicència
07/2021

Segon.- Notificar aquest acord a la interessada.
3.4.5.- PRP2021/309 APROVACIÓ LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DEL SR. E.D.R.F.
Expedient: 2021/1059
L’interessat indicat a continuació ha sol·licitat la llicència administrativa per a la tinença
d’animals potencialment perillosos.
1

Nom i Cognoms

Adreça

E.D.R.F.

Barri el Pinar

Gos
American
Terrier

Staffordshire

Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe
favorable.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment
perillosos al sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents:

1

Nom i Cognoms
E.D.R.F.

Nº Expedient
483

Nº Llicència
05/2021

Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
3.4.6.- PRP2021/310 APROVACIÓ LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DEL SRA. I.S.H.
Expedient: 2021/1060
La interessada indicada a continuació ha sol·licitat la llicència administrativa per a la
tinença d’animals potencialment perillosos.
1

Nom i Cognoms

Adreça

I.S.H.

Barri el Pinar

Gos
American
Staffordshire Terrier

Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe
favorable.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
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Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment
perillosos a la sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents:

1

Nom i Cognoms
American Staffordshire Terrier

Nº Expedient
484

Nº Llicència
06/2021

ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats.
4.- AFERS SOBREVINGUTS
4.1.- PRP2021/318 ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE BAR I LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS DE CONSERGERIA, VIGILÀNCIA I CONTROL DE LES INSTAL·LACIONS
DEL CASAL DE LA GENT GRAN DE PALAUDÀRIES

Una vegada conclòs el termini de presentació de proposicions, la mesa de
contractació les ha examinat i ha emès la conseqüent proposta d’adjudicació, tal
i com s’indica a l’acta de valoració de 10 de febrer de 2021
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar, de manera provisional, el contracte del Servei de Bar i de la
prestació dels serveis de consergeria, vigilància i control del Casal de la Gent
Gran de Palaudàries, a la senyora P. G. R., per considerar que és qui ha
presentat, en conjunt, l’oferta més avantatjosa.
Segon.- Requerir a l’empresa proposada, per a que en el termini de 10 dies
presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i d’haver constituït la
garantia definitiva, d’import 600 euros.
Tercer.- Una vegada presentada la documentació assenyalada en el punt Segon,
es considerarà com a definitiva l’adjudicació del contracte i es citarà a
l’adjudicatari per la signatura del mateix.
Quart.- De no complimentar-ne adequadament el requeriment en el termini
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-ne en
aquest cas a recavar la mateixa documentació al licitador següent, en l’ordre en
que hagin quedat classificades les ofertes.
Cinquè.- Publicar l’adjudicació al perfil del contractant.
Sisè.- Notificar aquest acord als interessats.
4.2.- PRP2021/319 ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE BAR I LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS DE CONSERGERIA, VIGILÀNCIA I CONTROL DE LES INSTAL·LACIONS
DEL CASAL DE LA GENT GRAN DE LLIÇÀ D’AMUNT
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Una vegada conclòs el termini de presentació de proposicions, la mesa de contractació
les ha examinat i ha emès la conseqüent proposta d’adjudicació, tal i com s’indica a
l’acta de valoració de 9 d’abril de 2021.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar, de manera provisional, el contracte del Servei de Bar i de la prestació
dels serveis de consergeria, vigilància i control del Casal de la Gent Gran de Lliçà
d’Amunt, a la senyora J. M. N., per considerar que és qui ha presentat, en conjunt,
l’oferta més avantatjosa.
Segon.- Requerir a l’adjudicatari proposat, per a que en el termini de 10 dies presenti la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i d’haver constituït la garantia definitiva,
d’import 600 euros.
Tercer.- Una vegada presentada la documentació assenyalada en el punt Segon, es
considerarà com a definitiva l’adjudicació del contracte i es citarà a l’adjudicatari per la
signatura del mateix.
Quart.- De no complimentar-ne adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-ne en aquest cas a recavar
la mateixa documentació al licitador següent, en l’ordre en que hagin quedat
classificades les ofertes.
Cinquè.- Publicar l’adjudicació al perfil del contractant.
Sisè.- Notificar aquest acord als interessats.
4.3.- PRP2021/311 LICITACIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DE LA PART
RESTANT DEL CARRER MAJOR I EXECUCIÓ DE LA PASSERA SOBRE EL
TORRENT DE CAN BOSC
Expedient: 2021/1497
Es necessari contractar les obres d’urbanització de la part restant del Carrer Major, en
el seu tram sud, i de la passera sobre el Torrent de Can Bosc.
Atès el pressupost del projecte d’urbanització, correspon licitar les obres a través de
procediment obert, per la qual cosa, s’ha redactat Plec de Clàusules que regiran aquest
procediment.
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar el Plec de Clàusules per a la licitació de les obres d’urbanització de la
part restant del Carrer Major i execució de Passera i iniciar el procediment per a
l’adjudicació del contracte
4.4.- PRP2021/312 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER “PLANS DE CONTINGÈNCIA EN SALUT PÚBLICA PER FR
FRONT A LA COVID-19”
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Expedient: 2021/1502
Atès que la Diputació ha atorgat un ajut de 2.972,00 € pel “Pla de contingència en salut
pública local per fer front a la COVID-19” codi XGL 21/Y/298215
Atès que per obtenir l’ajut cal acceptar-lo prèviament
Vista la proposta de la Regidora de Salut Pública,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’acceptació de l’ajut per redactar el “Pla de contingència en salut
pública local per fer front a la COVID-19”, atorgat per la Diputació de Barcelona.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
4.5.- PRP2021/317 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’ACA PER LA REDACCIÓ DEL
PROJECTE DE DESNITRIFICADORA A PINEDA FEU
Expedient: 2021/1522
L’Agencia Catalana de l’Aigua ha obert una convocatòria de subvencions (OAA010
Subvenció per obres d’abastament en alta) mitjançant la Resolució TES/387/2021.
El servei d’abastament municipal d’aigua vol conèixer quina seria la solució i el cost de
resoldre el problema de nitrificació dels aqüífers dels pous de Pineda Feu, el qual limita la
capacitat d’extracció d’aigua i condiciona la seguretat d’abastament del sistema local. A tal
efecte es disposa d’un pressupost estimatiu previ per l’estudi i projecte executiu d’una
desnitrificadora. La redacció d’aquest projecte pot acollir-se a aquesta convocatòria de
subvencions. L’import previst són 12.690 € (sense IVA) (dotze-mil sis-cents noranta euros).
S’adjunta pressupost.
El termini d’execució i justificació de les feines en el marc de la subvenció són 42 mesos des
del seu atorgament.
Existeix la partida 17 1610 61910 d’inversions a la xarxa d’aigua.
Vista la proposta de la Regidora de companyies de serveis.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció de l’ACA d’acord amb la Resolució
TES/387/2021, per la redacció del Projecte de Desnitrificadora a Pineda Feu.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
4.6.- ACCIÓ SOCIAL
4.6.1.- AJUTS A FAMÍLIES
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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:
-

PRP2021/287; L.G.B.; ajut de 210€ per a alimentació, a repartir en tres mesos.
PRP2021/289; F.J.L.; Servei de Teleassistència i d’auxiliar de la llar
PRP2021/290; V.C.O.; Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,21€
mensuals.
PRP2021/291; A.G.C.; Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,21€
mensuals.
PRP2021/292; P.C.E., Servei de Teleassistència amb copagament de 7,21€
mensuals

4.6.2.- PRP2021/314
RESOLUCIÓ D’UNA QUEIXA REALITZADA A
L’AJUNTAMENT EN REFERÈNCIA AL CONCURS DE FOTOGRAFIA
COMMEMORATIU DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.
Expedient: 2021/1488
En el marc de les activitats del 8 de Març es convoca el Concurs de Fotografia commemoratiu
del dia internacional de les Dones.
Les bases del concurs es publiquen a través de la web de l’Ajuntament i es fa difusió del
mateix a través de diferents canals. S’estableix que la presentació de les fotografies ha d’anar
acompanyada d’un full d’inscripció-autorització on s’autoritza a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
a fer ús de l’obra per la seva difusió amb fins publicitaris i de sensibilització en qualsevol tipus
de suport i es dona el consentiment de les dades exposades. En aquesta autorització no es
va contemplar la petició d’un document que acredités els drets d’imatge de les fotografies
presentades.
El nom del la guanyadora i guanyador del concurs es fa públic el mateix dia 8 de Març a
través del canal de youtube de l’Ajuntament, on es mostren les fotografies guanyadores de
les dues categories (adults i joves) i s’indica també l’import del premi.
La Sra. C.P. R de 57 anys va ser la guanyadora del concurs de fotografia en la categoria
d’adults. Al dia següent la truco per comunicar-li i demanar les dades per poder fer l’ingrés
del premi. L’import del premi el rep el dia 18 de Març.
El dia 8 d’Abril el regidor de cultura em comunica que s’ha rebut una queixa a l’Ajuntament
per part de la ex-parella (actualment en tràmit de separació legal) de la Sra C.P en relació a
la fotografia guanyadora. La imatge que va presentar la guanyadora del concurs era la de la
seva sogre (mare del Sr. que presenta la queixa). Aquest refereix que no han atorgat en cap
moment els drets de la imatge de la seva mare perquè la ex-parella els pugui utilitzar i que
en altres ocasions ja l’havia avisada.
El procediment que s’indica es que em posi en contacte amb la guanyadora del premi i que
en el cas que manifesti que no té aquests drets d’imatge haurà de retornar el premi atorgat.
El mateix dia 8 parlo amb la Sra. C.P.R per comunicar-li els fets, refereix que no té aquests
drets d’imatge, però si que va realitzar aquesta fotografia feia 7-8 anys i que tenia una
vinculació molt forta amb la seva sogre, es va fer càrrec d’ella els últims anys abans de morir.
Al dia següent em poso de nou en contacte per comunicar-li que li facilitaré en els pròxims
dies les dades per fer l’ingrés i que pugui retornar el premi. Refereix que ahir va estar en
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contacte telefònic amb la seva ex-parella (en cap moment se li comunica que va ser la seva
ex-parella qui exposa la queixa) i que van parlar dels fets, ell li va manifestar que va posar
una queixa però que la seva intenció no era la de que hagués de retornar el premi sinó
protegir la imatge de la seva mare.
En el transcurs dels fets no s’ha fet ús de la imatge per part de l’Ajuntament amb fins de
sensibilització i prevenció. La imatge només va ser exposada en el lliurament dels premis
com a fotografia guanyadora del concurs.
D’acord amb tot l’exposat anteriorment per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local,
ACORDA:
Primer.- Requerir a la senyora C.P.R., per a què en el termini de cinc dies, següents al de la
recepció de la notificació, presenti un document acreditatiu d’estar en possessió dels drets
d’imatge de la senyora que surt a la fotografia guanyadora del Concurs de Fotografia
commemoratiu del dia internacional de les Dones, o autorització dels seus hereus.
Segon.- Comunicar a la senyora C.P.R. que en el cas que no presenti aquest document, se
li requerirà la devolució de l’import del premi.
4.6.3.- PRP2021/313 TRASLLAT DE LA MOCIÓ PER DECLARAR EL VALLÈS
ORIENTAL, COMARCA FEMINISTA APROVADA PEL PLE DEL CONSELL
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL EL 3/2021.
Expedient: 2021/1441
Essent conscients del deure de les administracions i dels/les representants polítiques, en la
seva funció d’agent impulsor de la consciència en matèria de drets i contra les
discriminacions masclistes, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental celebrat el
03/2021 acorda:
“PRIMER. Declarar el Vallès Oriental, comarca feminista.
SEGON. Sumar-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes elaborat per
les alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i el
Consell de les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat, fet públic el 23 de
març de 2018 en el marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix
Llobregat. I implementar progressivament les mesures que s’hi proposen, dedicanthi els recursos necessaris per fer efectives les polítiques feministes i d’equitat.
1. Declarar-se municipi feminista a través d’una moció o declaració institucional
aprovada en el ple i acompanyar aquesta declaració de polítiques públiques que li
donin sentit i contingut i d’un impuls dels valors feministes que impregnin el conjunt
del teixit social i econòmic de la ciutat i les actuacions ambientals. Crear un registre
de bones pràctiques en matèria de polítiques d’igualtat.
2. Prioritzar la transversalitat de les polítiques feministes i avançar en el pressupost
municipal, des d’una perspectiva de gènere, com un potent instrument per a la
realització de polítiques públiques d’equitat.
3. Impulsar un Pacte Local Contra les Violències Masclistes que esdevingui un nou marc per
superar els actuals protocols i convertir-se en una eina eficaç que articuli el treball de tots
els agent implicats en la lluita contra el masclisme en totes les seves manifestacions
(micromasclismes, violència virtual o digital, etc).
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4. Treballar per una ciutat segura i lliure d’agressions sexuals a través d’una revisió
urbanística i de l’impuls de mesures a l’espai públic. “Als carrers volem ser lliures, no
valentes”. Definir protocols clars d’actuació en casos de situacions d’assetjament
sexual en tots els àmbits i vetllar pel seu compliment. Actuar també a nivell preventiu.
5. Incorporar la variable de gènere en les polítiques dels departaments de Recursos
Humans i treballar per la total supressió de la bretxa salarial. Incorporar també la visió
de gènere en els procediments de contractació pública i garantir que aquestes
recaiguin en empreses o entitats que acreditin unes condicions laborals i salarials
dignes. Incorporar la perspectiva de gènere en els temaris i plecs i en els plans de
formació del personal de l’Ajuntament.
6. La ciutat coeducadora. Promoure polítiques en els àmbits de l’educació formal i no
formal, en el lleure i en l’esport, a la infància i al llarg de la vida orientades a assolir
la igualtat entre homes i dones en el marc del respecte vers la diferència.
7. Donar valor des del sector públic als treballs de cura i atenció a les persones com a
element central de la vida en comunitat. Prestigiar les persones i professionals que
s’hi dediquen i promoure un diàleg amb els agents socials per difondre conjuntament
la necessitat i la rellevància dels treballs de cura.
8. Comprometre’s a generar genealogia femenina recuperant la memòria històrica i les
contribucions de les dones a l’esdevenir del municipi i de la comarca, i enfortint les
dones creadores o dedicades a la ciència o la tecnologia. Afavorir l’ús de noms de
dones i de noms d’espais de dones al nomenclàtor.
9. Practicar una comunicació periodística amb perspectiva de gènere i no sexista, fer
visibles les dones als mitjans de comunicació local: butlletí municipal, ràdio i televisió.
Elaborar i compartir un llibre d’estil propi. Vetllar per assolir una representació
equilibrada de dones i homes als mitjans de comunicació. Incorporar sancions sobre
publicitat sexista a les ordenances. I aprofitar els recursos existents, com
l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació.
10. Impulsar pactes locals que permetin conciliar el temps de cura, amb el temps del
treball assalariat, amb la necessitat de temps personal i que afavoreixin la
coresponsabilitat. Fomentar la participació i representativitat de les dones cercant la
paritat a els organismes i entitats de la ciutat.”
TERCER. Adherir-se a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la Vida
Local.
QUART. Fer visible el compromís de suport comarcal amb les demandes del
moviment feminista.
CINQUÈ. Treballar per la universalització i extensió dels serveis públics relacionats amb
la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des d’escoles
bressols i hospitals, fins als serveis de dependència i atenció a les persones.
SISÈ. Aprovar un Pla d’Igualtat que inclogui un registre retributiu (prèvia auditoria
retributiva) per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions
que efectuï el Consell Comarcal, evitant la contractació amb aquelles empreses en
les quals es detecti aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments,
posant especial atenció a les diferències salarials intersectorials en sectors
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especialment feminitzats (neteja d’edificis municipals, servei d’atenció domiciliària i
ajuda a la llar, entre d’altres).
SETÈ. Establir un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de les
persones LGTBI i dones migrades i racialitzades i apostar públicament per la seva
contractació pública i privada, així com per la seva visibilitat.
VUITÈ. Traslladar aquests acords a la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de
Catalunya, a l’Institut Català de les Dones (ICD), a PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya), a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de
Municipis de Catalunya, als municipis del Vallès Oriental, a UGT (Unió General de
Treballadors), a CCOO (Comissions Obreres), a la resta de sindicats presents a la
comarca i al conjunt d’entitats socials de la comarca amb qui el Consell Comarcal té
relació.”
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Donar-se per assabentats del contingut de la Moció per declarar el Vallès Oriental,
Comarca Feminista aprovada pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental el 3/2021,
i elevar-la al Ple Municipal per la seva aprovació.
4.6.4.- PRP2021/316 ACCEPTACIÓ DEL FINANÇAMENT DE PROGRAMES
COMPLEMENTARIS, ACTUACIONS DE MILLORA I DIGITALITZACIÓ DELS SERVIS
SOCIALS, DE LA DIPUTACIÓ (CODI 21/Y/299059)
Expedient: 2021/1318
La Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg 2021 del Pla de concentració Xarxa
de Governs Locals 2020-2023, aprova el Finançament de Programes Complementaris,
actuacions de milloria i digitalització dels serveis socials, amb un ajut concedit per l’any
2021 d’import 37.167,25€, codi XGL:21/Y/209059, al nostre Ajuntament
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar les condicions de concessions, i acceptar el finançament de la Diputació
de Barcelona per a Programes Complementaris, actuacions de milloria i digitalització
dels Serveis Socials (codi XGL:21/Y/209059).
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 18:45 de tot el que jo
com a secretària certifico.
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