ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE DATA 17 DE MAIG DE 2021
Caràcter: Ordinari
Hora que comença: 18:00
Hora que acaba: 18:20
PRESIDEIX
Ignasi Simon Ortoll
ASSISTENTS
Ignasi Simon Ortoll
Maria del Mar Pedrerol Villarroya
Lourdes Estéfano Orozco
Albert Iglesias Boza
David Morales Campos
També assisteixen, en qualitat de convidats:
Felicita Romero Olivares
Maria Lourdes Martín Montero
Marc Palet Rodríguez

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA
Fran Sánchez Castilla

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 10 de maig de 2021
2.- DESPESES
S’acorda aprovar la relació comptable d’obligacions i propostes de manament de
pagament número/2021/21, que conté els següents documents:

-

Obres i Paviments Llovet S.L.; treballs realitzats durant el mes, 3a certificació;
d’import 8.705,76€; amb càrrec a la partida 19/1510/62700.
Obres i Paviments Llovet S.L.; treballs d’acabament realitzats durant el mes,
d’import 6.605,73; amb càrrec a la partida 19/1510/62700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria
orgànica a planta, març 2021, impropis 3,11%, d’import 6.406,48€; amb càrrec a
la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides
resta, març 2021, d’import 5.545,85€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades resta,
març 2021, d’import 32.175,22€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades resta,
directe Mataró. març 2021, d’import 13,495,52€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Draulic Fren S.L., material vehicles; d’import 3.121,69€; amb càrrec a la partida
18/1621/21400.
Consorci Besòs Tordera; prestació servei de clavegueram de Lliçà d’Amunt,
març 2021; d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, Servei Comarcal de
deixalleries, 2n trimestre 2021; d’import 38.367,08€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, quota dels municipis
adherits al Consorci, 2n trimestre 2021; d’import 24.284,23€; amb càrrec a la
partida 18/1622/22700.
Associació Arae per a la Promoció de l’Aprenentatge, Projecte Creix abril 2021;
d’import 3.867,37€; amb càrrec a la partida 03/3230/22699.
Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de Lliçà d’Amunt, abril 2021;
d’import 56.864,09€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
Empresa Sagalés Sa; Servei municipal de transport de Lliçà d’Amunt, línia A7,
abril 2021; d’import 15.319,,05€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
Endesa Energia SA; consum electricitat; dimport31.693,18€; amb càrrec a les
partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 24/3370/22100,
16/9200/22100 i 15/1650/22100.
Sabavial SL; Línia 0.10 cm, acrílic amb esfera de vidre a pressió; d’import
3.446,69€; amb càrrec a la partida 11/4400/63300.

3 – PROPOSTES
3.1.- MEDI AMBIENT - GESTIÓ DE RESIDUS
3.1.1.- PRP2021/415 AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER REGISTRAR NUCLI
ZOOLOGIC
Expedient: 2021/2041
Vist l’informe del tècnic de medi ambient i salut sobre la solꞏlicitud d’autorització municipal per
obtenir el registre de nucli zoològic de la Generalitat de Catalunya presentada pel senyor
A.V.S.L., amb domicili al carrer d’Amadeu Vives, 10 de Pinedes del Vallès, per tal de
regularitzar la tinença d’un animal presumptament creuat entre gos i guineu.
Atès que l’interessat ha presentat la documentació preceptiva,
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient i salut,

La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Autoritzar el Sr. A.V.S.L. a tramitar la solꞏlicitud de nucli zoològic a la Generalitat de
Catalunya.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat.
3.2.- ACCIÓ SOCIAL
3.2.1.- AJUTS A FAMÍLIES
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada
usuari i la proposta de la Regidora d’acció social, la Junta de Govern Local ACORDA
ATORGAR els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

PRP2021/396, B.A.L., un ajut de 540€ per a aliments frescos, targeta moneder, a
repartir en tres mensualitats
PRP2021/404, A.R.I., una jut de 180€ per a Colònies Escolars
PRP2021/406, E.S.P.; un ajut de 1.130€ per a tractament psicològic d’atenció a
infants.
PRP2021/407; E.M.V.R.; ajut de 198€ per a ulleres graduades.
PRP2021/417; J.B.O.; ajut de 210€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
PRP2021/418; M.L.R.G.; ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
PRP2021/424; D.M.M.; ajut de 207,18€ per a quotes escola bressol
PRP2021/425; I.B.V., Denegar ajut targeta moneder per superar la puntuació vigent
amb els ingressos justificats dels darrers tres mesos.

3.2.2.- PRP2021/408 PRESENTACIÓ DEL PROTOCOL SOBRE LES VIOLÈNCIES
SEXUALS I LGTBIFÒBIQUES A L’ESPAI PÚBLIC I CONTEXTOS D’OCI ELABORAT
A TRAVÉS D’UNA COMISSIÓ DE TREBALL ENTRE ELS MUNICIPIS DE LA
MANCOMUNITAT DE LA VALL DEL TENES.
Expedient: 2021/1925

Es donà compte de l’escrit redactat per l’Àrea de Serveis Socials de presentació
del protocol sobre les violències sexuals i LGTBIfòbiques a l’espai públic i
contextos d’oci elaborat a través d’una comissió de treball entre els municipis de
la Vall del Tenes, que és del següent contingut:
“Durant l’any 2018 es crea la comissió de treball per a l’elaboració del Protocol
sobre les violències sexuals i LGTBIfòbiques a l’espai públic i contextos
d’oci a la Vall del Tenes. Així els municipis de la Mancomunitat (Bigues i
Riells , Santa Eulàlia de Ronçana , Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall) inicien el
camí dins el marc del treball a favor de la igualtat de gènere, que ha permès
construir conjuntament una línia de treball en relació a l'assetjament i les
violències masclistes que es produeixen als espais públics i en contextos d'oci.
El protocol que s’ha elaborat pretén recuperar la feina iniciada per
l’Observatori Noctambul@s i personal tècnic dels municipis de la Vall del
Tenes, i que s’ha finalitzat i actualitzat amb el suport del Centre Jove d'Atenció

a les Sexualitats i la colꞏlaboració de l’Agència Catalana de Joventut amb la
finalitat que pugui esdevenir una eina útil al territori, les seves institucions i
ciutadania.
El personal tècnic de Lliçà d’Amunt que ha integrat la comissió de treball ha
sigut de l’àrea d’Acció social, Igualtat gènere i LGTBI i Joventut.
Un dels objectius principals és aconseguir que els espais de socialització no
estiguin condicionats per raó de sexe, orientació o identitat de gènere i així poder
desnaturalitzar els comportaments més arrelats socialment que fonamenten el
desenvolupament i la presència de les violències masclistes.
Aconseguir espais públics i contextos d’oci segurs i lliures de violències masclistes
dotant a la Mancomunitat de la Vall del Tenes d'un instrument compartit i
consensuat que permeti actuar davant d'assetjaments i violències sexuals i
LGTBIfòbiques.
El 4 de Maig de forma telemàtica es presenta el Protocol sobre les violències
sexuals i LGTBIfòbiques a l’espai públic i contextos d’oci amb l’objectiu de fer
difusió als joves dels diferents municipis. Prèviament s’havien convocat dues
reunions per donar-lo a conèixer a les diferents entitats dels municipis i al
personal tècnic dels ens locals.”
3.3.- PROMOCIÓ ECONÒMICA
3.3.1.- PRP2021/411 APROVACIÓ DEL CONVENI PER L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA
EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ
Expedient: 2021/2025
Vista la RESOLUCIÓ TSF/2831/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per
a l'any 2020, per a la concessió de subvencions de la línia DONA i l'acció COOR del
Programa Treball i Formació (SOC–TRFO DONA i COOR) (ref. BDNS 532191).
Vist que a la regidoria d’Acció Social es detecta la necessitat de contractació d’una persona
per un any en el servei d’atenció domiciliària.
Vist que, segons les bases, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt no pot tenir condició de beneficiari.
Vista la proposta del regidor de Promoció econòmica.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Formalitzar un conveni de colꞏlaboració amb Consell Comarcal del Vallès Oriental
per la prestació d’assistència tècnica, per tal de poder portar a terme el projecte.
Segon.- La signatura del conveni i el pagament de l’import corresponent al 20% de la previsió
del total del cost de l’assistència (4.416,67 euros).
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

3.4.- RECURSOS HUMANS
3.4.1.- PRP2021/413 APROVACIO DE LES BASES DEL PROCES SELECTIU DE
TECNIC-A MIG EDUCADOR/A SOCIAL (CAN GODANYA)
Expedient: 2021/2026
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs oposició, torn
lliure, d’una plaça de tècnic/a mig, personal funcionari interí, adscrita al departament
d’Acció Social 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 de Recursos Humans
La junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir una plaça de
tècnic/a mig en règim funcionari interí mitjançant concurs oposició torn lliure, adscrita al
departament d’acció social de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt.
Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de quinze dies naturals, 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 el procediment per a la provisió d’una plaça de tècnic/a mig, adscrita
al departament d’acció social de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament
l’anunci de la convocatòria.

3.5.- INTERVENCIÓ
PRP2021/420 APROVACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS EN
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A PROJECTES I ACTIVITATS
D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL, PER A L’ANY 2021
Expedient: 2021/2074
D’acord amb 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, aprovades per la Junta de Govern Local el 3 de febrer de 2020, i publicades al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 10 de juliol de 2020, que contenen una part
general aplicable a tots els projectes i activitats, i uns annexos amb les bases específiques
de cada línia d’ajuts.
Vist que la tramitació de la convocatòria d’aquest any 2021 s’ha vist afectada per la especial
situació ocasionada per la pandèmia de la covid-19, i havent estudiat les regidories gestores
dels ajuts la possibilitat de dur a terme les convocatòries dels seus respectius àmbits.

Vist que el pressupost que es destinarà l’any 2021 per a la concessió dels ajuts objecte de
la convocatòria serà de 52.550 euros, i anirà a càrrec de les següents aplicacions
pressupostàries, que disposen de saldo suficient, d’acord amb els objectius específics de
cadascuna de les regidories gestores:
1.- Cultura Línia 1: Subvencions a activitats veïnals per festes de barri. 8.000 €
2.- Cultura Línia 2: Subvencions a entitats culturals que promoguin activitats d’interès cultural
i que es duguin a terme al propi municipi. 22.000 € a càrrec de l’aplicació 01 3380 48000.
3.- Cultura Línia 5: Subvencions per a entitats culturals per als desplaçaments en activitats
que promoguin i difonguin el nom de Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit local. 3.500 € a càrrec de
l’aplicació 01 3380 48000.
4.- Joventut: 2.500 € a càrrec de l’aplicació 02 3300 48000
5.- Educació: 1.000 € a càrrec de l’aplicació 03 3230 48000
6.- Acció Social: 550 € a càrrec de l’aplicació 04 2310 48000
7- Gent Gran: 2.000 € a càrrec de l’aplicació 06 3370 48000
8.- Esports Línia 1: 8.500 € a càrrec de l’aplicació 07 3410 48000.
9.- Cooperació: 1.500 € a càrrec de l’aplicació 22 2310 48000.
10.- Locals socials: 1.000 € a càrrec de l’aplicació 23 3370 48000
11.- Centres Cívics: 2.000 € a càrrec de l’aplicació 24 3370 48000
Vist l’informe favorable de l’interventor.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar per a l’any 2021, les convocatòries per a la concessió anual de subvencions,
en règim de concurrència competitiva, per a projectes i activitats d'utilitat pública i interès
social que s’han indicat, i que consten annexes a la resolució.
Segon.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions, pels imports i a càrrec
de les aplicacions pressupostàries indicades del 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 les convocatòries, per a la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i l’obertura del període de presentació
de solꞏlicituds de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació
Quart.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

4.- AFERS SOBREVINGUTS

4.1.- PRP2021/421
CANVI DE DESTINACIÓ D’AJUT PER A PROJECTE
SOSTENIBLE DE LA LÍNIA 1 DEL PROGRAMA GENERAL D’INVERSIONS (PGI),
XGL 2020-2023, DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Expedient: 2021/2083
Vist que en Junta de Govern Local de 26 d’octubre de 2020 es va aprovar l’acceptació
de l’ajut del Programa general d’inversions (PGI), del Pla XGL 2020-2023 de la Diputació
de Barcelona, i la seva distribució en dues línies de suport (Línia 1 per a projectes
sostenibles, i Línia 2 de fons incondicionat), i que es va aprovar informar a la Diputació
de tres actuacions a incloure dins la Línia 1, de forma no vinculant segons el règim
regulador del Programa.
Atenent a què el criteri de maduresa de l’execució és molt important per a la valoració i
aprovació per la Diputació, respecte les solꞏlicituds que es presentin per als projectes a
què finalment es decideixi destinar els ajuts de la Línia 1.
Vist que l’Ajuntament ha adquirit mitjançant escriptura de compravenda de 31 de març
de 2021, la nau situada a l’Avinguda Països Catalans, número 1-7, cantonada Anselm
Clavé número 7, de Lliçà d’Amunt, amb destinació a nau de la Brigada d’Obres
municipal, pel preu de 347.610,00 euros, actuació elegible segons el règim regulador
del PGI, que ja ha estat executada, i que podria comptar amb el següent finançament:
PGI-Línia 1 (import parcial de la L1): ..........150.000,00 €
PGI-Línia 2 (total del fons incondicionat): ...195.201,04 €
Fons propis de l’ajuntament: ...........................2.408,96 €
Vist que un dels projectes informats a la Diputació dins la Línia 1, és el “Pont per a
vianants Riera del Tenes”, amb un pressupost de 330.000 euros i un ajut de 150.000
euros per a l’any 2021 dins la línia 1 del PGI, no executat encara.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el canvi de destinació de 150.000 euros de la Línia 1 del PGI de la Diputació,
inicialment informats respecte l’actuació “Pont per a vianants Riera del Tenes”, per
adreçar-los a l’adquisició de la nau indicada.
Segon.- Realitzar davant la Diputació els tràmits pertinents per a l’obtenció dels ajuts
indicats del PGI, respecte l’actuació consistent en l’adquisició d’immoble amb destinació
a nau de la Brigada d’Obres municipal, d’acord amb el règim regulador del PGI.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
4.2.- PRP2021/423 PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE LLOGUER D’UN CAMIÓ DE
RECOLLIDA DE RESIDUS DE CÀRREGA LATERAL
Expedient: 2021/2086
Vist l’informe del tècnic de medi ambient i salut sobre la finalització del contracte de lloguer
d’un camió de recollida de residus amb l’empresa Fraikin Assets, SAS, de duració d’un any i
signat l’abril de 2020, i la pròrroga d’un mes amb finalització el 24/05/2021.
Atès que fins al lliurament dels nous camions de recollida de residus caldrà disposar d’un
vehicle de lloguer per garantir l’execució del servei.

Vista la proposta de la regidora de medi ambient i salut
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte, i signatura de nou contracte si s’escau, de lloguer
d’un camió recolꞏlector compactador de residus, de càrrega lateral, amb l’empresa FRAIKIN
ASSETS, SAS, de durada d’un any i pel mateix import mensual de 5.124,48 €/mes (IVA
exclòs)
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
4.3.- PRP2021/414 APROVACIO DE LES BASES PROCES SELECTIU INTEGRADOR-A
SOCIAL 30H - CAN GODANYA
Expedient: 2021/2045
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs oposició, torn
lliure, d’una plaça de tècnic/a auxiliar adscrita inicialment al lloc de treball d’integrador/a
social, personal laboral temporal, adscrita al departament d’Acció Social 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.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir una plaça de
tècnic/a auxiliar en règim laboral temporal (30h) adscrita inicialment al lloc de treball
d’integrador/a social, mitjançant concurs oposició torn lliure, adscrita al departament
d’acció social 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 d’una plaça de tècnic/a auxiliar (30h) adscrita
inicialment al lloc de treball d’integrador/a social, adscrita al departament d’acció social
de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament l’anunci de la convocatòria.

4.4.- PRP2021/427 ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE LES FRANGES DE PROCCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS
2021

Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació del Procediment per a
l’adjudicació del contracte del servei de manteniment de les franges de protecció contra
incendis forestals de Lliçà d’Amunt, i havent-se estimat com a correcta i degudament
motivada, una vegada acreditat el compliment dels requeriments efectuats a les
empreses proposades, tot això dins de termini.
Vist l’informe favorable de la fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció.
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes legalment,
ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte del servei de manteniment de les franges de protecció
contra incendis forestals de Lliçà d’Amunt a les empreses següents:
- Lot 1.- EL YAHYAOUI MOHAMED per un import de 0,0487 €/m2
- Lot 2.- GIL FORESTAL SL per un import de 0,0648 €/m2
- Lot 3.- FEDERACIO ADF MARESME per un import de 0,0637 €/m2
Segon.- Notificar aquest acord als adjudicataris, citant-los per a concórrer a la signatura
del contracte dins el termini de quinze hàbils des de la recepció d’aquesta notificació.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la resta de participants en a la licitació.
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.

