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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
18 DE GENER DE 2021 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:15 
Hora que acaba: 18:30 
 
 
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 
  
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària.  
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la relació de documents d’Autorització, Disposició i Recone4ixment d’Obligació 
número O/2020/60, que és del següent contingut: 
 

- Consorci Besòs Tordera, obres de reparació i millora del clavegueram de Lliçà d’Amunt, 
setembre de 2020; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 16/1600/60900. 

- Naturalea Conservació SL; Estudi hidràulic i proposta de solucions per millorar l’avinguda de la 
T-10 al riu Tenes; d’import 7.616,95€; amb càrrec a la partida 19/1510/62700.  

- Obres i Paviments Llovet SL; Treballs realitzats durant el més, 1a. certificació, sectorització de 
naus; d’import 12.415,17€; amb càrrec a la partida 17/1532/61909. 

- Sistemas y Métodos Reprográficos SL; material informàtic; d’import 3.539,25€; amb càrrec a la 
partida 15/9200/62600. 

- Fun On Ice (Napapiri). Segon pagament 60%, lloguer pista de gel, d’import 17.061€; amb 
càrrec a la partida 02/3300/22609. 

- Fun On Ice (Napapiri). lloguer pista de gel, d’import 11.374€; amb càrrec a la partida 
02/3300/22609. 
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- Serveis Vials del vallès SL; Comanda de Medi Ambient, senyalització; d’import 4.448,44€; amb 
càrrec a la partida 18/1622/22700. 
 

 
2.- PROPOSTES 
 
2.1.- CULTURA 
 
2.2.1.- PRP2021/10   PROPOSTA RETORN ENTRADES PESSEBRE VIVENT    
 
Expedient: 2021/48 
 
Els dies 26 i 27 de desembre vam portar a terme un Pessebre Vivent al barri de La Sagrera. Per poder-
lo visitar s’havien d’adquirir unes entrades a través de la plataforma de venda Bravo Events amb la que 
actualment es gestiona la venda d’entrades per activitats municipals. Aquestes entrades tenien un preu 
simbòlic de 2€ per persona. 
 
Durant el període de venda d’entrades algunes persones que ja havien adquirit entrades van solꞏlicitar 
un canvi en la data u horari de l’entrada comprada.  
 
Davant la impossibilitat que ens dona l’aplicatiu de Bravo Events per fer aquesta modificació, i donat 
que la celebració de l’activitat era imminent, vam demanar a les persones afectades que compressin 
de nou les entrades en la data i horari que volien i que fessin una instància solꞏlicitant el retorn de les 
entrades adquirides prèviament i que ara ja no volien. 
 
En aquest sentit, hem rebut les següents instàncies, les quals adjuntem a aquesta proposta, i per les 
que solꞏlicitem la devolució de les entrades detallades a continuació: 
 

‐ Instància  11322 de 15 de desembre: 
o Nom:  M.C. (2 entrades) i E.C. (3 entrades) 
o Nombre d’entrades: 5  
o Import a retornar: 10€ 
o Codi venda:  2 entrades - T1861F9D1 

  3 entrades - T186096C5 
‐ Instància 11476 de 18 de desembre: 

o Nom: T.D.P. 
o Nombre d’entrades: 3 entrades 
o Import a retornar: 6€ 
o Codi venda: T21379BB6 

 
‐ Instància 11471 de 18 de desembre: 

o Nom: E.G.Z. 
o Nombre d’entrades: 2 entrades 
o Import a retornar: 4€ 
o Codi venda: T1603F317 

Vista la proposta del regidor de Cultura, 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Únic.- Aprovar el retorn de les entrades del Pessebre Vivent que s’indiquen a la part expositiva. 

 
2.2.- GENT GRAN 
 
2.2.1.- PRP2021/12   AJUT BUTÀ    
 
A proposta de la Regidora d’Acció Social, s’acorda atorgar a J.N.V. un ajut de 190,50 euros, per 
la compra de 15 bombones de butà, dins el Projecte de Treva Hivernal, 2020/21. 
 
 
2.3.- 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: 
 

‐ PRP202/461; J.M.P.; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals. 

‐ PRP2020/465; R.T.Y.; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

‐ PRP2020/521; L.H.; un ajut de 18,92€ en concepte de renovació del TIE (targeta 
d’identificació d’estranger. 

‐ PRP2021/8, J.B.S.; prestació del Servei de Teleassistència, en règim de copagament de 
7,21€. 

‐ PRP2021/9, F.N.J.; prestació del Servei de Teleassistència. 
‐ PRP2021/14; E.F.CH.; un ajut de 40€ per a transport públic, T-Usual d’1 zona. 
‐ PRP2021/15, A.S.; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/16; A.J.V.F.; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
‐ PRP2021/17; M.A.F.; un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/18; I.B.F.; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/19, E.D.A.; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals 
‐ PRP2021/20, A.R.; un ajut de 105,20€ per a transport públic T-jove 2 zones. 
‐ PRP2021/21; O.S.L.; un ajut de 190€ per a la compra de bombones de butà. 
‐ PRP2021/22; A.E.C; un ajut de 89,10€ per a transport públic. 
‐ PRP2021/23; J.G.M.; un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/24; C.M.R.; una nut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/25; M.A.G.; un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/26; M.B.S.; prestació del servei de treballadora familiar municipal. 
‐ PRP2021/27; Y.S.; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
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‐ PRP2021/28; S.T.R.; un ajut de 105,20€ per a transport públic, T-jove 2 zones. 
‐ PRP2021/29; S.T.R.; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/30; C:P.P.; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/33; E.S.M.; un ajut de 180€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
‐ PRP2021/34; F.M.Y.; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
‐ PRP2021/35; A.R.R.; un ajut de 120€ per a transport públic 3T usual d’una zona. 
‐ PRP2021/36; M.G.; una jut de 120€ per a transport públic, 3 targetes T usual d’una zona. 
‐ PRP2021/37; I.D.I.; un ajut de 150€ per a alimentació, per a alimentació i higiene, a 

repartir en tres lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/38; M.G.; un ajut de 300€ per a alimentació, per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/40; L.H.; un ajut de 56,75€ per a transport públic 5 T casual d’una zona. 
‐ PRP2021/41; J.P.S.; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
‐ PRP2021/42; P.C.M.; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
 
 
2.4.- POLICIA 
 
2.4.1.- PRP2021/45  CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT DE TRES 
PUNTS DE VIDEOVIGILÀNCIA   
 
Expedient: 2020/3356 
 
La finalitat del contracte correspon al subministrament, instalꞏlació i posta en marxa d’un sistema 
d’enregistrament de vídeo a temps real de la zona de custòdia de persones detingudes composta 
per l’espai d’accés i dues garjoles situades a l’interior de la Prefectura del cos de la Policia Local 
de Lliçà d’Amunt i al subministrament, instalꞏlació i posta en marxa d’un sistema d’enregistrament 
de vídeovigilància, anàlisi de vídeo i alerta (Black List) que permeti la identificació automàtica i 
permanent de vehicles, amb unitats de captura autònomes per poder identificar les matrícules de 
manera eficaç, el qual s’ha de poder vincular i integrar a la plataforma i sistema d’alertes que 
posseeix actualment la Policia Local de Lliçà d’Amunt (plataforma ALPR Helix 7). Cada 
emplaçament també haurà de comptar també amb una càmera d’enregistrament de vídeo a 
temps real. Les coordenades aprox. dels emplaçaments respectius on s’han d’instalꞏlar les 
càmeres són les següents: 
 

o Punt 1: Via accés Polígon can Montcau, coordenades aproximades 41°36'18.0"N 
2°15'39.2"E 

 
o Punt 2: Intersecció del c. Can Farell amb el camí de Ca l’Artigues, coordenades 

aproximades 41°37'49.5"N 2°12'26.7"E 
 

o Punt 3: Intersecció c. Ramon Llull amb el c. Isidre Nonell, coordenades aproximades 
41°36'16.5"N 2°13'11.9"E 
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L’import màxim de la despesa per al subministrament és de 30.500€ IVA 
inclòs.  
 
La despesa màxima derivada d’aquesta contractació, que és de 30.500€, IVA inclòs, es farà 
efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 132062300 del vigent pressupost de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt. 
 
Vista la proposta de l’alcalde i regidor de governació i recursos humans, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.-  Aprovar les bases i convocar la licitació per a la contractació del subministrament de tres punts 
de videovigilància, per procediment obert simplificat abreujat. 
 
 
2.5.- EDUCACIÓ 
 
2.5.1.- PRP2020/558  ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DEL SERVEI PER DESENVOLUPAR 
EL PROJECTE CREIX    
 
Vista la valoració del Procediment per a l’adjudicació del Servei per desenvolupar el projecte 
CREIX, (Exp. 3366/2020), i estimant-se correcta. 
 
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció. 
 
Vista la proposta del Regidor d’esports, 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que legalment té reconegudes, i de conformitat 
amb allò establert en l’article 159.6 de la LCSP 2017, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte del Servei per desenvolupar el projecte CREIX a l’empresa ARAE 
ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L’APRENENTATGE, per l’import de 19.187 €, IVA 
exclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, fent-li saber que la formalització del contracte 
s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació, que haurà de tenir lloc dins el 
termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent de la recepció d’aquesta notificació. 
 
 
2.6.- SERVEIS TÈCNICS 
 
PRP2020/556   APROVACIÓ LIQUIDACIÓ SERVEI D’AIGUA I CLAVEGUERAM DEL TERCER 
TRIMESTRES DE 2020    
 
Expedient: 2020/3896 
 
En data 17 de desembre de 2020 SOREA va presentar les liquidacions del servei d’aigua i del 
clavegueram, Registres d’entrada núm. 2200/11437 i 2020/11438, respectivament, corresponents 
al 3r trimestre de 2020. 
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Havent-se informat les mateixes, resulten en un saldo favorable a l’Ajuntament de, 
respectivament, 49.515,24 i 50.664,45 €. 
 
Vista la proposta de la regidora de companyies de serveis. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les liquidacions dels Serveis d’abastament d’aigua i de manteniment de 
clavegueram del tercer trimestre de 2020, presentades per la Companyia SOREA, i el cobrament 
de les mateixes. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
2.7.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
2.7.1.- PRP2021/13   ACOLLIMENT A LA SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA TREBALL, TALENT I 
TECNOLOGIA. 
 
Expedient: 2021/88 
 
La Diputació de Barcelona posa en marxa un programa de dinamització econòmica transversal que 
engloba des de la formació fins la integració laboral, el que implica que s’han de treballar i implicar 
persones, empreses i administració pública, com és el cas.  
 
Per optar a aquest programa s’ha considerat solꞏlicitar a subvenció de manera unilateral tan en quant 
tenim les eines per desenvolupar-lo com es el Consell municipal sectorial de dinamització econòmica i 
social, aprovat l’any passat.     
 
Vista la proposta del Regidor de promoció econòmica. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar la solꞏlicitud de la subvenció pel “Programa Treball. Talent i Tecnologia”   
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
2.8.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
2.8.1.- PRP2021/32   CONCÓRRER A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA PEL MANTENIMENT DE LES FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS FORESTALS    
 
Expedient: 2021/102 
 
Atesa la RESOLUCIÓ ARP/3349/2020, de 16 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts per al 
tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 
d'abril, corresponents a 2021. 
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Ateses les bases reguladores aprovades en l’Ordre ARP/279/2016, de 17 d’octubre (DOGC núm.7232, 
de 24.10.2016), i modificades per l’Ordre ARP/27/20019, de 20 de febrer (DOGC núm. 7814, de 
20.2.2019), i per l’Ordre ARP/ 213 /2020, d’11 de desembre (DOGC núm. 8296, de 16.12.2020). 
 
Atès que durant l’any 2021 està previst efectuar tasques de manteniment de les franges de protecció 
contra incendis forestals a Lliçà d’Amunt 
 
Vista la proposta de la Regidora de mesi ambient 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar concórrer a la convocatòria d’ajuts 2021 per al tractament de la vegetació en 
urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003 i acceptar tots els compromisos 
especificats a la convocatòria en cas que se’ns concedeixi l’ajut 
 
 
3.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
PRP2021/49  APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DE CONCURS DE MERITS, TORN 
LLIURE, DE 6 CONTRACTES D’OBRA I SERVEI PER  A LA INSTALꞏLACIO DE LLUMS LED ALS 
BARRIS DE CAN SALGOT, CAN LLEDÓ, MAS BO, CAN COSTA I CAN XICOTA, PLANS 
D’OCUPACIO FINANÇATS PER L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT. 

Expedient: 2021/56 

Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs de mèrits, torn lliure, de 6 
contractes d’obra i servei per dur a terme la instalꞏlació de llums LED als barris de Can Salgot, 
Can Lledó, Mas Bo, Can Costa i Can Xicota, en execució del Pla d’Ocupació finançat íntegrament 
per l’Ajuntament de Lliçà 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 la valoració de mèrits 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 mitjançant concurs de mèrits, torn lliure, 
de 6 contractes d’obra i servei per dur a terme la instalꞏlació de llums LED als barris de Can 
Salgot, Can Lledó, Mas Bo, Can Costa i Can Xicota, en execució del Pla d’Ocupació finançat 
íntegrament per l’Ajuntament de Lliçà 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. 
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Tercer.-: Convocar per a la provisió de tres contractes per obra i servei amb la categoria d’oficial 
1ª i tres contractes d’oficial 2ª amb la mateixa tipologia contractual, adscrits al departament de 
Brigada d’Obres i Elèctrica de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament l’anunci de 
la convocatòria. 
 
 
3.2.- PRP2021/51   PRORROGA DEL CONVENI PUNT D'INFORMACIÓ D'HABITATGE ENTRE 
CCVO I L'AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Expedient: 2021/131 
 
Es proposa renovar  la Prorroga del Conveni del Punt d’informació d’Habitatge establer entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, i la signatura del mateix per un any més. 
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar i signar la Prorroga del Conveni del Punt d’Informació d’Habitatge establert entre el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental  i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:30 de tot el que jo com a 
secretària certifico. 
 
 
 


