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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 22 DE FEBRER DE 2021 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:15 
Hora que acaba: 18:35 
 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll, Alcalde 
 
 
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.- 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 15 de febrer de 2021 
 
 
2.- DESPESES 
 
2.1.- S’acorda aprovar la relació número O/2021/1 d’Autorització, Disposició i 
Reconeixement d’Obligació, que conté els següents documents: 
 

- Catalana de Televisió Local 97 SL; impressió i embossat del butlletí Informa’t; 
d’import 3.172€; amb càrrec a la partida 21/9200/22799. 

- Usis Guirao SL; adquisició armilles antibales i accessoris; d’import 4.761,35€; amb 
càrrec a la partida 12/1320/22104. 

- Endesa Energia SA; facturació elèctrica; d’import 48.155,71€; amb càrrec a 
/22100.les partides 03/3230/22100, 07/3420//22100; 09/3230/22100, 
24/3370/22100, 16/9200/22100.i 15/1650/22100. 

- Endesa Energia SA; facturació elèctrica; d’import 30.883,11€; amb càrrec a les 
partides 03/3230/22100, 07/3420//22100; 09/3230/22100, 24/3370/22100, 
16/9200/22100.i 15/1650/22100. 

- Comercial Gasuir SL, venta manual; d`import 6.030,60€; amb càrrec a la partida 
18/162 Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades 
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resta, desembre 2020; d’import 30.936,91€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700.1/22103. 

- Fraikin Assets S.A.S.; lloguer desembre 2020; d’import 6.200,62€; amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 

- J. Deumal Jubany SL; tala de pins als barris de Can Farell i Pineda Feu; d’import 
3.061,30€; amb càrrec a la partida 13/1700/22699. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria 
orgànica a planta desembre 2020, impropis 5,48€; d’import 6.016,10€; amb càrrec 
a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades resta, 
desembre 2020; d’import 30.936,91€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades resta, 
directe Mataró, desembre 2020; d’import 7.257,10€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- J. Deumal Jubany SL; tallar pi i coronament alzina al carrer Pep Ventura; d’import 
3.182,30€: amb càrrec a la partida 13/1700/22699. 

- Comercial Gasuir SL; venta manual; d’import 6.471,61€; amb càrrec a la partida 
18/1621/22103. 
 

 
2.2.- S’acorda aprovar la relació número O/2021/3 d’Autorització, Disposició i 
Reconeixement d’Obligació, que conté els següents documents: 
 

- Repsol Butano SA; subministrament propà comercial; d’import 3.672,04€; amb 
càrrec a la partida 09/3230/22102. 

- Petro Santa Eulàlia SL; adquisició gasoil C; d’import 3.900€; amb càrrec a la partida 
03/3230/22102. 

- Petro Santa Eulàlia SL; adquisició gasoil C; d’import 3.812,25€; amb càrrec a la 
partida 03/3230/22102. 

- Associació Arae pera la Promoció de l’Aprenentatge; Projecte Creix, gener 2021, 
d’import 3.869,37€; amb càrrec a la partida 03/3230/22699. 

- Petro Santa Eulàlia SL; adquisició gasoil C; d’import 4.550€; amb càrrec a la partida 
03/3230/22102. 

 
 
3.-PROPOSTES 
 
3.1.- CULTURA 
 
3.1.1.- PRP2021/132 SOLꞏLICITUD DEL PAGAMENT DELS PREMIS DEL 
CONCURS DE DISFRESSES DE CARNAVAL 2021  
 
Expedient: 2021/783 
 
El passat dissabte 13 de febrer, en el marc de la festivitat de Carnaval, va tenir lloc el 
Concurs de disfresses 2021. 
 
Els participants havien de formalitzar una inscripció i enviar a la regidoria de cultura un 
vídeo on sortissin els participants disfressats fent una performance o ball. 
 
Les bases del concurs determinaves 4 premis a les següents categories: 

 
- Categoria 1: Individual o parella infantil amb un premi de 150€ 
- Categoria 2: Individual o parella adult amb un premi de 150€ 
- Categoria 3: Individual o parella sènior amb un premi de 150€ 



 

3 
 

- Categoria 4: Família amb un premi de 300€ 
 
El mateix dissabte 13, es va reunir el jurat per fer la deliberació d’entre els 12 participants al 
concurs i van determinar com a guanyadors/es les següents disfresses: 
 
Premi a la categoria 1: 
Nom i cognoms: M.J.T.R. 
Instància: 2021/1680 
Import del premi: 150€ 
 
Premi a la categoria 2: 
Nom i cognoms: J.L.M.R. 
Instància: 2021/1681 
Import del premi: 150€ 
 
Premi a la categoria 3: 
Nom i cognoms: J.T.B. 
Instància: 2021/1680 
Import del premi: 150€ 
 
Premi a la categoria 4: 
Nom i cognoms: S.M.G. 
Instància: 2021/1642 
Import del premi: 300€ 
 
Per solꞏlicitar el pagament dels premis els guanyadors/es han de presentar una 
instància adjuntant el DNI i un document amb el número de compte corrent a nom del 
titular del DNI. Adjuntem les instàncies a aquesta proposta. 
 
Vista la proposta del regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar l’atorgament dels premis del Concurs de disfresses de Carnaval 2021 i 
procedir al pagament mitjançant transferència bancària als comptes corrents dels premiats, 
amb càrrec a la RC número 2021/80. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
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: 
 

- PRP2021/78; M.P., un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2021/79, D.C.O., un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2021/80, M.M.C., un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals, i un ajut de 119€ per la compra de bombones de butà. 

- PRP2021/98, A.O.E.; un ajut de 1.420€ per a activitats extraescolars. 
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- PRP2021/113, Y.M., un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2021/114, Y.M., un ajut de 80€ per a transport T-jove 1 zona. 
- PRP2021/116, F.M.R.; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2021/117, R.C.S.R., un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2021/118, L.I.A.M.; un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en 

tres lliuraments mensuals. 
- PRP2021/121; J.S.T., un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2021/122, J.S.T., un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2021/123, C.P. C., un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
 
 
3.2.2.- PRP2021/119   ADDENDA AL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE EL CCVO I 
ELS  AJUNTAMENTS QUE FORMEN PART DE L’ÀREA BÀSICA DE SERVEIS 
SOCIALS    
  
Redactada l’Addenda al Contracte Programa entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i els ajuntaments que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis socials, en 
matèria de Serveis Socials, altres programes i serveis relatius al Benestar Social i 
polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb 
l’impacte social de la pandèmia de la covid19 durant l’exercici 2020. 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental estableix amb l’Ajuntament la acceptació i 
signatura d’aquestes dues addendes al Contracte Programa amb en el següent 
contingut: 
 
Addenda 2: ADDENDA extraordinària al Contracte Programa( CP) per a la 
implementació de les següents mesures en relació amb l’impacte social de la 
pandèmia de la Covid19 durant l’exercici 2020 que inclou: 
 

 Mesura 1: SAD 
 Mesura 2: Atenció a persones sense llar 
 Mesura 3: Accions de voluntariat 
 Mesura 4: sistemes de resposta urgent per adones que es troben en situació de 

violència masclista i pera als seus fills i filles 
Amb la present Addenda s’afegeix : 

 Mesura 5: Ajuts d’urgència social per a l’alimentació de la infància 
a l’estiu. 
Es període d’aplicació de l’1 agost fins al 15 setembre de 2020. 

 Mesura 6: Ajuts d’urgència social per a garantir la cobertura de la cura i les 
necessitats bàsiques d’infants i adolescents vulnerables durant els períodes 
d’aïllament, quarantena i confinament 
 
Es període d’aplicació de 14 setembre 2020 al 22 de juny de 2021 
 
Addenda 3: ADDENDA complementària al Contracte Programa a les persones sense 
llar, les persones demandants de protecció internacional i els joves en situació de 
carrer que inclou: 
 

 Mesura 45.9: Projecte sostre intervenció integral i comunitària 
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d’atenció social a joves en situació de vulnerabilitat al carrer 
 Mesura 45.10: Ajuts d’Urgència Social 
 Mesura 45.11: Dinamitzadors civils per a l’emancipació juvenil 

 
Aquesta addenda abasta el període de 15 de març de 2020 al 31 de desembre de 
2021. 
 
El termini de presentació de la justificació econòmica finalitza el mes de febrer del 
2022. 
 
La resta de condicions es mantenen d’acord amb les Addendes de pròrroga per al 
2020 
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el contingut de l’Addenda al Contracte Programa entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i els ajuntaments que formen part de l’Àrea Bàsica de 
Serveis socials, en matèria de Serveis Socials, altres programes i serveis relatius al 
Benestar Social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures 
extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la covid19 durant 
l’exercici 2020 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.  
 
 
3.2.3.- PRP2021/133 APROVACIÓ DE LA QUOTA ANUAL COM A MEMBRES DE 
L’OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
Expedient: 2021/601 
 
Des de el 2018, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt comença a formar part de l’observatori de 
les Dones en els mitjans de comunicació. 
 
És una instància de participació ciutadana impulsada per diferents ajuntaments, que té 
l’objectiu de promoure una cultura crítica en relació al paper de les dones en els 
mitjans de comunicació. 
 
Des de d’aquesta data i a través de la regidoria d’Acció Social i d’Igualtat, gènere i 
LGTBI hem colꞏlaborat en diferents projectes, alguns exemples son: dones en temps 
de crisi:  
 
Vista la proposta de la Regidora d’acció social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la quota corresponent a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per a l’any 2021 
com a membres de l’Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació, que és de 
l’import de 1.000 €. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
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3.3.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.3.1.- PRP2021/131 ADJUDICACIÓ CONTRACTE D'OBRES MENORS PER A LA 
REPARACIÓ AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA D'UN ÀMBIT DE LA COBERTA DE 
L'ESCOLA ELS PICOTS 
 
Expedient: 2021/786 
 
S’ha detectat un àmbit de la coberta plana de l’Escola els Picots per on es filtra aigua i s’ha 
deixat obert aquest àmbit de graves per tal de procedir a la seva reparació per part 
d’empresa especialitzada. 
 
Vista la proposta del Coordinador de Serveis Territorials, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de reparació d’un àmbit de la coberta plana de 
l’Escola els Picots a l’empresa Avelino López Leirado per import de 3.781,25 € (IVA inclòs) 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2021/146 APROVACIÓ DE SOLꞏLICITUDS D’AJUTS DINS EL CATÀLEG 
DE SERVEIS XGL 2021 –SEGON GRUP-. 
 
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 ajuts econòmics, tècnics i materials, amb termini de solꞏlicitud 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 15 de febrer de 2021, es va aprovar, entre 
d’altres, la solꞏlicitud d’ajut de la Regidoria d’Acció Social, “Actuacions d’igualtat de gènere i 
de diversitat sexual, afectiva i de gènere”, amb un cost de 10.000€ i un ajut solꞏlicitat de 
8.500€, que interessa rectificar en el sentit d’indicar un cost de 47.000€ i un ajut solꞏlicitat 
de 10.000€. 

Vist que les regidories de l’Ajuntament, amb el vistiplau dels respectius regidors i regidores, 
estan interessades a solꞏlicitar les següents subvencions del Catàleg 2021: 
 

Regidoria Sol. Actuació Pressupost 
Ajut 

solꞏlicitat

CULTURA 1 Conveni amb l'Ateneu l'Aliança de Lliçà d'Amunt R. tècnic 0,00

SALUT 
PÚBLICA 2 

Activitats per promoure hàbits i estils de vida 
saludables 2.750,00 1.375,00

  3 Activitats d'educació per la salut R. material 0,00

 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’hisenda, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.-  Aprovar la rectificació dels imports de la solꞏlicitud d’ajut “Actuacions d’igualtat de 
gènere i de diversitat sexual, afectiva i de gènere”, en el sentit d’indicar un cost de 47.000€ i 
un ajut solꞏlicitat de 10.000€. 
 
Segon.- Aprovar les solꞏlicituds de subvenció indicades, dins el Catàleg de serveis 
2021 de XGL de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Trametre les solꞏlicituds de subvencions a la Diputació, dins el termini 
establert per a la seva presentació. 
 
 
4.2.- PRP2021/138 APROVACIÓ DE LA COMPRA D’UN VEHICLE ELÈCTRIC GOUPIL 
PER AL SERVEI DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA. 
 
Vista l’oferta de l’empresa Grau Maquinària i Servei Integral, SA d’un vehicle lleuger 
d’ocasió 100% elèctric de marca Goupil model G3 per al servei municipal de neteja 
viària. 
 
Vist l’informe del tècnic municipal de medi ambient i salut sobre la idoneïtat d’adquirir 
un vehicle d’aquestes característiques i amb les condicions ofertes. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’adquisició d’un vehicle d’ocasió marca Goupil model G3, 100% 
elèctric, a l’empresa Grau Maquinària i Servei Integral, SA, per import de 7.744,00 €, 
IVA inclòs, segons l’oferta 31.126 de data 11/01/2021, amb imputació a la partida del 
pressupost municipal 18/1621/62300. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.3.- PRP2021/137 APROVACIÓ CONVENI INTERADMINISTRATIU PER AL CONTROL 
DE LA POBLACIÓ DE SENGLAR. 
 
Vista la proposta de Conveni interadministratiu a signar entre 14 municipis del Vallès 
Oriental per reduir els conflictes amb el porc senglar. 
 
Vist l’informe del tècnic municipal de medi ambient i salut sobre l’origen i justificació del 
conveni 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la signatura del conveni interadministratiu per reduir els conflictes 
amb el porc senglar 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
 



 

8 
 

4.4.- PRP2021/136  APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI I DEL 
PAGAMENT DE L’AJUT ANUAL A LA SOCIETAT DE CAÇADORS L’ESQUIROL PETIT 
 
Vist el conveni signat amb la Societat de Caçadors l’Esquirol Petit el 2018. 
 
Atès l’informe de tècnic municipal de medi ambient i salut sobre la proposta 
d’actualitzar el conveni augmentant l’import anual de l’ajut de 1.500,00 a 3.000,00 €, 
per tal que l’entitat assumeixi directament la contractació de serveis privats de control 
d’accés durant algunes batudes de senglar. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- : Aprovar l’actualització del conveni amb la Societat de caçadors l’Esquirol 
Petit i el pagament de la quantitat de 3.000,00 € en concepte d’ajut anual, amb 
imputació a la partida de despeses del pressupost municipal 13/1700/22699 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:35 de tot el que 
jo com a secretària certifico. 
 


