ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE DATA 22 DE MARÇ DE 2021
Caràcter: Ordinari
Hora que comença: 18:25
Hora que acaba: 18:50
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.
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 15 de març de 2021
2.- DESPESES
2.1.- APROVACIÓ DE FACTURES REGISTRADES D’INVERSIÓ 2021
S’acorda aprovar el següent llistat de factures registrades d’inversió 2021, aprovades pels
tècnics i a falta de comptabilització i enllaç amb GPA:
-

F/2021/158, Salter Esport SA., d’import 386,81€; empunyadura per a politja
F/2021/166, Gecko Arte y Escalada SL; d’import 617,10€, adequació del rocòdrom
del pati de l’escola Els Picots.
F/2021/177, Ado Urban Furniture Sl; d’import 1.122,88€, pilona a flex vermella
transport Països catalans zona sud.
F/2021/193, Aluminios Montornés SL; d’import 5.726,42€ Subministrament i
instal·lació d’estructura fabricada – tancament mostrador pavelló d’esports.
F/2021/220, Obres i Paviments Llovet SL; d’import 8.705,76€, 3a. certificació
adequació naus 3 i 4 de Can Malé.
F/2021/221, Obres i Paviments Llovet SL; d’import 6.605,73€; per treball
d’acabament obres sectorització naus 3 i 4 sde Can Malé

-

F/2021/227, Llonch Clima SL: d’import 2.934,29€, treballs realitzats a la Casa de la
Vila, albarà 23946.
F/2021/228, Llonch Clima SL: d’import 2.222,75€, treballs realitzats a la Casa de la
Vila, medi ambient.
F/2021/238, Parcs i Jardins Catalunya SL; d’import 4.835,43€; tirolina individual de
robina natural.
F/2021/313, Sabavial SL; d’import 3.446,69€, senyalització viària Camí de la Serra i
Camí del Turó.
F/2021/314, Sabavial SL; d’import 245,68€, cebrejat pintura acrílica Linia 0,10passeig Sant Valerià.
F/2021/323, Ingur; d’import 3.000,80€; direcció obre si coordinació de seguretat i
salut sectorització naus 3 i 4 de Can Malé.
F/2021/328, Lópes Leirado, Avelino; d’import 1.972,30€, reparació coberta de la
cuina de l’escola Bressol Nova Espurna.
F/2021/389; Llorca Pulles, Oriol; d’import 520,30€; aixecament topogràfic.
F/2021/398, Obres i Paviments Llovet SL; d’import 45.182,90€, restauració del
paviment de la calçada del carrer Pep Ventura i pars del carrer Pau Claris i de
repavimentació del de l’Av. Països Catalans.
F/2021/399; Cobertes Palahi SL; d’import 2.559,19€; impermeabilització biblioteca
Ca l’Oliveres.
F/2021/411; Redes, Sistemas i Dominios SL; d’import 1.652,86€, compra
electrònica de xarxa.
F/2021/443, Deid Esport SLU; d’import 762,18€; xarxa de protecció fons pista .
F/2021/445; Consorci Besòs Tordera; d’import 7.562,50€; obres de reposició i
millora del clavegueram, gener 2021.
F/2021/469, Nadico Industrial Manegement SL; d’import 862,13€; Modificació del
POUM de les zones de Ca la Miquela per la millora de la mobilitat general del
municipi.
F/2021/510; Ado Urban Forniture Sl; d’import 644,93€; pilona a flex vermella.
F/2021/527, Vilardell Marquès Mateu; d’import 453,75€; topografia ca l’Esteper,
replanteig.
F/2021/535; Alumbrados Viàrios SA; d’import 27.033,84€; instal·lació pas de
vianants amb semàfors davant Esclat i sortida ambulatori.

2.2.- APROVACIÓ DE DOCUMENTS
RECONEIXEMENT D’OBLIGACIÓ

D’AUTORITZACIÓ,

DISPOSICIÓ

I

S’acorda aprovar la relació d’Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació
número O/2021/0, que conté els següents documents:
-

Agència Catalana de l’Aigua, actuació segons Conveni de col·laboració;
d’import 6.430,61€; amb càrrec a la partida 13/1700/22699.
Consorci per a al Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria
orgànica a planta, gener 2021, impropis 5,48%; d’import 5.755,57€; amb càrrec
a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a al Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides
resta, gener 2021, d’import 5.555,59€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a al Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades
resta, gener 2021, d’import 32.231,72€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a al Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades
resta, directe Mataró, gener 2021, d’import 4.898,40€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Associació Arae per a la Promoció de l’Aprenentatge; projecte Creix febrer
2021; d’import 3.869,37€; amb càrrec a la partida 03/3230/22699.

-

Jardineria Pedrerol SCP; Servei de manteniment de part del jardins i zones
verdes municipals, segons contracte; d’import 5.656,75€; amb càrrec a la
partida 13/1710/21000.
Becerra & Navarro SL; reparació de contenidors; d’import 6.519,48€; amb
càrrec a la partida 18/163022699.
Comercial Gasuir SL; subministrament de combustible; d’import 6.363€; amb
càrrec a la partida18/1621/22103.

3.- PROPOSTES
3.1.- CULTURA
PRP2021/248 ACCEPTACIÓ D’AJUT PER A LES ACTIVITATS CULTURALS DEL
CICLE FESTIU
Expedient: 2021/1240
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va adoptar un acord, en data 11 de març
de 2021 (ref. registre 82/21), sobre “Aprovar, per delegació de la Presidència, les
concessions del fons de prestació “Activitats culturals del cicle festiu”, en el marc de la
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 20202023”.
Al Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, s’inclou el
fons “Activitats culturals del cicle festiu”, per mitjà del qual es dona suport al
desenvolupament d'activitats de caràcter cultural en el marc de la festa major i el cicle festiu
del municipi. Inclou el suport a activitats de difusió cultural i artística, promoció de la lectura,
difusió del patrimoni i promoció d'activitats culturals en col·laboració amb el teixit associatiu
local. Els seus destinataris són ajuntaments.
En l’informe emès per la cap de l’Oficina d’estudis i recursos culturals de la Diputació de
Barcelona en data 17 de febrer de 2021, han deixat constància del sistema de quantificació
de la participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent:
“Tots els municipis rebran d’entrada una quantitat mínima de 1.500€,
independentment de l’assignació obtinguda en el repartiment posterior. Es calcula una
aportació per habitant calculant el nombre total d’habitants de la província (excloent
Barcelona ciutat) i repartint el crèdit disponible en funció d’aquest nombre.”
Pel municipi de Lliçà d’Amunt, la quantitat concedida es per un import de 2.428,00€ (Codi
XGL 21/Y/298036), tal i com que detallat al document d’acord de la JGL de la Diputació de
Barcelona, el qual adjunto a aquesta proposta.
Vista la proposta del Regidor de Cultura,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona per import de 2.428,00€ en
relació a les activitats culturals del cicle festiu.”, en el marc de la convocatòria del Catàleg
2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023”
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.

3.2.- RECURSOS HUMANS
3.2.1.- PRP2021/239 APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DE
CONCURS DE MERITS, TORN LLIURE, DE 6 CONTRACTES D’OBRA I SERVEI (3
OPERARIS/ES GESTIO RESIDUS, 1 OFICIAL 1A OBRA, 1 OPERARI/A B.OBRES I
UN NETEJADOR/A), PLANS D’OCUPACIO FINANÇATS PER L’AJUNTAMENT DE
LLIÇÀ D’AMUNT.
Expedient: 2021/1138
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs de mèrits, torn
lliure, de 6 contractes d’obra i servei en execució del Pla d’Ocupació 2 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 en execució del Pla d’Ocupació 2 finançat
íntegrament per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies naturals, mitjançant
anuncis al e-tauler de la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt,
considerant-se definitivament aprovades en el cas que no es produïssin reclamacions.
Tercer.- Convocar per a la provisió de tres contractes d’obra i servei amb la categoria
d’operari/a gestió de residus, un contracte d’Oficial 1ª Brigada d’Obres, un contracte
d’operari/a de brigada d’obres i un contracte de netejador/a amb la mateixa tipologia
contractual, adscrits al departaments de Gestió de Residus i Neteja Viària, Brigada
d’Obres i Elèctrica i Servei de Neteja de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant
simultàniament l’anunci de la convocatòria.
3.3.- ACCIÓ SOCIAL
3.3.1.- PRP2021/190
SOLIDARITAT

AJUTS

DE

SUBMINISTRAMENT

D'AIGUA.

FONS

Expedient: 2021/1030
L’Àrea d’Acció Social ha presentat la relació de famílies usuàries de serveis socials que
tenen deutes del subministrament d’aigua, per a les quals es proposa l’atorgament d’un ajut
vinculat al Fons de solidaritat signat amb al Companyia SOREA, concessionària del servei,
a la partida pressupostària de l’oficina COVID i a l’Àrea d’acció Social.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:

Únic.- Aprovar l’atorgament dels ajuts proposats per a les famílies usuàries de serveis
socials que tenen deutes en concepte de subministrament d’aigua, d’acord amb la relació
presentada per l’Àrea de d’Acció Social, per l’import total de 28.035,05€, dels quals
14.994,93€ aniran càrrec del Fons de Solidaritat Sorea; 2.931,50€ a càrrec de l’Oficina
COVID, i 10.108,62€ a càrrec de l’Àrea d’Acció Social.
3.3.2.- AJUTS A FAMÍLIES
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada
usiari i la proposta de la Regidoria d’acció social, la Junta de Govern Local, ACORDA
atorgar els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social:
-

PRP2021/194 – M.C.M.; un ajut de 240€ per a alimentació a repartir en tres
lliuraments mensuals.
PRO2021/191 – Y.A.R., un ajut de 56,75€ per a transport públic.
PRP2021/199 – J.T.C.; servei de Teleassistència, amb copagament de 7,21€
PRP2021/206 – J.M.P., revocació ajut d’alimentació, per millora de la situació
PRP2021/219 – S.G.R.; ajut de 420€ targeta moneder, a repartir en tres lliuraments
mensuals
PRP2021/221 – S.L.M.; ajut de 420€ targeta moneder, a repartir en tres lliuraments
mensuals
PRP2021/227 – D.S.J.; ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals
PRP2021/228 – E.F.C.; ajut de 80€ per a transport públic
PRP2021/229 – F.M.R.; prestació servei SAD treballadora familiar
PRP2021/230 – D.SJ.; ajut de 50,52€ pagament factura aigua
PRP2021/232 – H.M.M., prestació servei SAD neteja
PRP2021/233 – O.S.L.; ajut de 36,4€ per a transport públic
PRP2021/236 – A.M.C.R.; ajut de 36,4€ per a transport públic.

3.3.3.- PRP2021/226 ACTUALITZACIÓ DEL REGLAMENT PER A LA GESTIÓ DE
LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL D’EMERGÈNCIA I
PER LA SITUACIÓ DE COVID19
Expedient: 2021/1034
A causa de la situació d’urgència social actual, causada per la crisi de la COVID 19, i les
afectacions d’aquesta sobre el benestar i l’estabilitat econòmica de les famílies, des de
l’equip d’Acció Social proposem una actualització del Reglament de Prestacions
Econòmiques, per tal de garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels usuaris del
servei.
Respecte al reglament modificat el 2020 es plantegen els canvis següents:
●

Es modifiquen els criteris socials, afegint una nova categoria de “Situacions
Sobrevingudes per motiu de COVID 19” que contempla les situacions d’ERTO, atur,
fi de l’activitat i d’altres que puguin sorgir.

●

S’augmenten les quantitats de la targeta moneder per cobrir les necessitats
bàsiques d’alimentació i higiene, de la següent manera:

Nº membres de

Quantitat d’alimentació i higiene

la unitat familiar

Reglament 2020

Proposta Reglament
2021

1

50 €

70€

2

80 €

100 €

3

100 €

120 €

4

120 €

140 €

5

140 €

160 €

Per cada membre addicional afegir 20€
●

Les famílies amb ajut aprovat d’alimentació i higiene, podran comprar mascaretes i
gel hidroalcohòlic amb la targeta moneder.

D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar l’actualització del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social
d'emergència i per la situació de COVID19 per a l’any 2021, elaborat per l’Àrea d’Acció
Social.
3.4.- TRANSPORT PÚBLIC - MOBILITAT
3.4.1.- PRP2021/249 TREBALLS DE REPARACIÓ DE FLONJALLS D’ASFALT EN
DIFERENTS CARRERS
Aquest assumpte es deixa sobre la taula.
3.5.- SERVEIS TÈCNICS
3.5.1.- PRP2021/243 SUBHASTA PUBLICA PER A L'ARRENDAMENT D'UN
TERRENY MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CASETA DE VENDA DE
PRODUCTES PIROTÈCNICS
Expedient: 2021/1217
Com es habitual durant el mes de juny, els dies previs a la revetlla de Sant Joan, s’instal·len
casetes per a la venda de productes pirotècnics a diferents indrets del municipi, en terrenys
de propietat municipal.
Donat que per a l'arrendament d'un terreny municipal s'ha de convocar subhasta pública.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Convocar mitjançant subhasta pública, la utilització del terreny municipal situat a la
carretera de Caldes, núm. 146, davant l’aparcament del supermercat, per a la instal·lació
d'una caseta de venda de productes pirotècnics, amb les següents condicions:
1. El període d'utilització serà des del 11 al 23 de juny de 2021.
2. El tipus de licitació serà de 600.00 euros.

3. El termini de presentació de propostes acabarà el dia 27 d’abril de 2021.
4. Anirà a càrrec de l'arrendatari l'abonament del subministrament d'aigua i llum que
consumeixin, la instal·lació i posterior desmuntatge de la caseta i l'obtenció de la preceptiva
autorització governativa.
5. L'arrendatari no podrà destinar el terreny a cap altra activitat, ni realitzar obres, ni
subarrandar-lo a tercers, obligant-se a tenir quantes autoritzacions precisin per al
desenvolupament de l'activitat.
3.5.2.- PRP2021/250 APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES
OBRES D'AMPLIACIÓ DEL LOCAL SOCIAL DE CAN FARELL
Expedient: 2021/1244
Per tal de poder iniciar les obres d’ampliació del local social de Can Farell, l’empresa
adjudicatària Construccions Claudi Olivan i l’arquitecte tècnic municipal han signat
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut, i la Junta de Govern Local també ha d’aprovar el
document de Pla de Seguretat i Salut.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres d'ampliació del local social de
Can Farell.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
3.6.- EDUCACIÓ
S’han retirat de l’ordre del dia.
3.7.- INTERVENCIÓ
3.7.1.- PRP2021/247 RATIFICACIO DEL DECRET D’ALCALDIA DE MODIFICACIO
DEL CALENDARI FISCAL 2021
Expedient: 2021/1237
Per Decret d’Alcaldia número 276 de 19 de març de 2021, s’ha resolt modificar el calendari
fiscal de l’exercici 2021.
En compliment de la mateixa resolució s’ha de ratificar per Junta de Govern Local.
ACORDA:
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 276 de 19 de març de 2021, que és d’aquest
contingut:
“DECRET MODIFICACIO CALENDARI FISCAL 2021
En data 16 de novembre de 2020, la Junta de Govern Local de Lliçà d’Amunt va aprovar
la proposta de calendari fiscal per a l’exercici 2021 proposat per l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona amb la modificació d’incrementar de 3 a 4

fraccions el rebuts domiciliats de l’Ordenança Fiscal número 11 reguladora de la Taxa
per recollida, transport i tractament d'escombraries i altres residus municipals.
Vist que l’article 7 de l’esmentada ordenança estableix que els rebuts domiciliats es
fraccionaran en tres terminis.
Atès que el calendari fiscal no pot modificar la previsió de la normativa que regula la
taxa.
És pel que he resolt:
Primer.- Modificar el calendari fiscal aprovat en Junta de Govern Local del 16 de
novembre de 2020, en el sentit que els rebuts domiciliats de la Taxa de residus
domèstics i comercials estiguin fraccionats en 3 terminis tal i com estableix l’ordenança
reguladora de la Taxa per recollida, transport i tractament d'escombraries i altres residus
municipals.
Segon.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
4.- AFERS SOBREVINGUTS
4.1.- PRP2021/251
CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D’UN TELEVISOR PER A LA SALA DE REUNIONS DE LA
LLANÇADERA
Expedeint 2021/1241
Vist l’informe, emès en data 19/03/2021, per tècnic informàtic municipal, de necessitat i
conformitat de contractar el subministrament d’un televisor smartTV de 55’’, per a la sala de
reunions “La Llançadera” a imputar a la partida pressupostaria 2021.15.9200.62600.
De conformitat amb el què disposen els articles 63.3. a) i 118 de la Llei 9/2017 de
contractes del Sector Públic, quan als contractes menors.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Adjudicar a l’empresa REDES, SISTEMAS Y DOMINIOS S.L, el contracte
menor pel subministrament d’un televisor smartT V de 55’’, per a la sala de reunions
“La Llançadera”, per un import de 514,25 € (IVA inclòs).
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a despesa
màxima del contracte.
Tercer.- La presentació de les factures per la prestació del subministrament es
realitzarà en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 18:40 de tot el que
jo com a secretària certifico.

