
 

1 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 25 DE GENER 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 
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 LES ACTES ANTERIORS 
 
S’acorda aprovar l’acta de les dues darreres sessions efectuades per la Junta de Govern 
Local, que foren els dies 11 i 18 de gener de 2021 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la relació de documents d’Autorització, Disposició i reconeixement 
d’Obligació núm. O/2020/62, que és del següent contingut: 
 

- Catalana de Televisió Local 97 SL; Impressió butlletí municipal Informa’t 20, 
més embossat; d’import 3.463,20€; amb càrrec a la partida 21/9200/22799. 

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

- Associació per la Vida Independent; Servei de valoració assistencial a la 
persona, dels productes de suport als domicilies i coordinació; d’import 
10.474,31€; amb càrrec a la partida 04/2310/22699. 

- Auto Taller Covadonga SL; des retolació de vehicle i reparació de carrosseria; 
d’import 3,718,33€; amb càrrec a la partida 12/1350/21400. 

- Trilla Palma, Olga; Activitat Fira de Nadal 2020; import 4.083,75€; amb càrrec a 
la partida 02/3300/22609. 
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- Transports i Serveis Pou Padrós SL; manteniment de camins 2020; d’import 
9.763,88€; amb càrrec a la partida 25/1532/21000. 

- Redes, Sistemas Y Dominios SL; material informàtic; d’import 3.090,34€; amb 
càrrec qa la partida 15/9200/21600. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de viatgers, desembre 
2020; d’import 47.430,15€; amb càrrec a la partida 11/411/22300. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de viatgers, desembre 
2020; d’import 19.944,14€; amb càrrec a la partida 11/411/22300. 

- Mimajocs SL; activitats infantils 28, 29 i 30 de desembre; d’import 13.310€; 
amb càrrec a la partida 02/3300/22609. 

- Décimo X Arte SL; factura corresponent producció “Reyes”; d’import 4.633,70€; 
amb càrrec a la partida 01/3340/22609. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria 
orgànica a planta, novembre 2020, impropis 5,48%; d’import 5.911,06€, amb 
càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides 
resta, novembre 2020; d’import 5.915,25€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades 
resta, novembre 2020, d’import 32.151,13€, amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades 
resta, directe Mataró, novembre 2020; d’import 7.762,89€, amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 

- Draulic Fren SL; manteniment de vehicles; d’import 3.311,58€; amb càrrec a la 
partida 18/1621/21400. 

- Jardineria Pedrerol S.C.P., Servei manteniment de zones verdes, segons 
contracte; d’import 5.656,75€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- COMUNICACIÓ - TRANSPARÈNCIA 
 
3.1.1.- PRP2021/62 PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
REPARTIMENT DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL INFORMA’T     
 
Expedient: 2021/217 
 
1.- La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 20 de novembre de 
2017, va acordar de convocar procediment obert per a l’adjudicació del servei de 
repartiment del butlletí municipal Informa’t.  
 
2.- El preu base de la licitació es va fixar en la següent quantitat, independentment 
del número de pàgines del butlletí: 900€ (IVA exclòs). Però, el preu base de la 
licitació per als butlletins de setembre, desembre i gener, que van amb 
encartaments i retractilats (el programa de Festa Major en el butlletí de setembre, el 
programa de Nadal en el butlletí de desembre i el calendari anual en el butlletí de 
gener),es fixa en la següent quantitat, independentment del nombre de pàgines del 
butlletí: 1.000€ (IVA exclòs).  
 
Per altra banda, el preu base de la licitació per al repartiment de publicitat o 
propaganda de comerços, empreses i entitats registrades al Registre Municipal 



 

3 
 

d’Entitats juntament amb el butlletí es fixa en 500€ més IVA/element (hi ha establert 
un màxim d’un element per butlletí).  
 
3.- Les característiques del butlletí són les següents: 
 
- Quantitat mensual a repartir: 6.600 exemplars 
- Periodicitat: Es publica mensualment amb un total d’11 números a l’any (juliol-
agost són mesos agrupats en una única publicació) 
- Pàgines: un mínim de 16 pàgines i un màxim de 32 pàgines 
- Format: 290 x 410 mm tancat i 578 x 390 mm obert 
- Paper: Premsa UPM MATT 60.0 gr/m2 
- Tintes: color (4 + 4) 
 
4.- Condicions: 
 
- L’adjudicatari assumirà el repartiment del programa de Festa Major encartat en el 
butlletí de setembre, del programa de Nadal encartat en el butlletí de desembre i 
del calendari anual encartat  en el butlletí de gener. En aquestes ocasions, el 
butlletí va retractilat (protegit amb una bossa de plàstic). 
 
- Els treballs es realitzaran a partir del lliurament del butlletí mensual a l’empresa 
adjudicatària del servei, abans del període establert per al repartiment.  
 
- L’Ajuntament ofereix a comerços, empreses i entitats registrades al Registre 
Municipal d’Entitats la possibilitat de repartir publicitat o propaganda juntament amb 
el butlletí. L’empresa adjudicatària del repartiment del butlletí s’hauria de fer càrrec 
del repartiment d’aquests elements juntament amb el butlletí en el cas d’haver-n’hi 
(hi ha establert un màxim d’un element per butlletí). En aquests casos, els elements 
extres també es farien arribar a l’empresa en el lloc i dia disposats per al 
repartiment del butlletí.  
 
- El període per realitzar el repartiment del butlletí municipal Informa’t serà els 
darrers quatre dies laborables de cada mes (menys el mes de juliol). El butlletí ha 
d’estar a totes les cases el dia 1.   
 
4.- La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el 29 de gener de 2018, va 
adjudicar aquest servei, de manera provisional, a l’empresa DISTPUBLIC, l’única 
que es va presentar a la convocatòria, pels imports següents: 
 
- Repartiment del butlletí mensual: 900€ (Iva exclòs) 
- Repartiment de setembre, desembre i gener: 1.000€ (Iva exclòs) 
- Repartiment d’element extra: 500€ (Iva exclòs) 
 
I es va requerir a l’empresa que, en el termini de 10 dies, presentés la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i que constituís la garantia 
definitiva, d’import 505 euros. Una vegada presentada aquesta documentació, 
l’adjudicació del contracte es va considerar com a definitiva. 
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5.- En el Plec de clàusules administratives particulars, que juntament amb el Plec 
de clàusules tècniques particulars regulava l’adjudicació del servei, s’indicava que 
la durada del contracte seria de dos anys, comptats a partir de la data en què el 
licitador seleccionat signés el contracte (la signatura es va fer el 13 de març de 
2018), i seria prorrogable d’any en any durant un màxim de dos anys més. La Junta 
de Govern, a la sessió efectuada el 3 de febrer de 2020, va aprovar la pròrroga del 
contracte del servei de repartiment del butlletí Informa’t amb l’empresa 
DISTPUBLIC per un any més, del 13 de març de 2020 al 13 de març de 2021.  
 
Tenint en compte que el servei contractat s’ha desenvolupat d’acord amb els criteris 
establerts,   
 
Vista la proposta del Regidor de comunicació i transparència, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte del servei de repartiment del butlletí municipal 
Informa’t amb l’empresa DISTPUBLIC per un any més (i darrer) pels següents imports: 
 
- Repartiment del butlletí mensual: 900€ (Iva exclòs) 
- Repartiment de setembre, desembre i gener: 1.000€ (Iva exclòs) 
- Repartiment d’element extra: 500€ (Iva exclòs) 
 
Segon.- Notificar aquest acord als 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: 
 

- PRP2021/31; L.P.C., un ajut de 119€ per la compra de bombones de butà i 
lliurament en dipòsit d’una estufa. 

- PRP2021/39; Ó.J.L.G.C., un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2021/43; Renovació ajuts de Butà, “Treva hivernal” Programa “butà a casa”, un 
ajut de 2.286€ per la compra de 15 bombones per a 12 famílies. 

- PRP2021/44; S.R.C; un ajut de 610€ dins el Programa Apadis, corresponent a 10 
setmanes d’intervenció socioeducativa. 

- PRP2021/46; C.G.S.; un ajut de 872€ corresponent al 50% de l’import del menú 
escolar Apindef curs 2020/21 

- PRP2021/47; P.O.G.; un ajut de 30,20€ per a material escolar. 
- PRP2021/50; A.M.O.; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals 
 
 
3.3.- SERVEIS TÈCNICS 
 
PRP2021/64   ACCEPTACIÓ DE L’AJUT CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER CLARIFICAR LA TITULARITAT (PÚBLICA O PRIVADA) DELS 
CAMINS QUE INTEGREN LA XARXA VIARIA DEL MUNICIPI.  
 
Expedient: 2021/230 
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D'acord amb el Dictamen núm. 575/20 publicat al BOPB del 16 de novembre de 2020 de la 
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat,  on s'aprovava el recurs solꞏlicitat 
per l’Ajuntament, i tal i com s'estableix al punt Tercer dels Acords, cal que com a ens 
destinatari, manifestem expressament a la Diputació de Barcelona l'acceptació del recurs. 
 
L’aportació de la Diputació de Barcelona representa un cofinançament del 80%, resultant 
les següents xifres, amb iva inclòs: 
 
- Any 2022:  Diba:   2.560 €. 

        Ajuntament:    640 € 
 
- Any 2023:  Diba:   2.560 €. 

        Ajuntament:    640 € 
  ---------------------------------- 
Total aportació Diba:   5.120 € 
Total aportació Ajuntament: 1.280 € 
  ---------------------------------- 
Cost total: 6.400 € 
 
En data 3/2/2020 va estar aprovat per JGL, entre d’altres, aquest cofinançament. 
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local,  
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona 
dins la convocatòria de la xarxa de Governs Locals 2020 de camins municipals, per als 
anys 2022 i 2023 (codi XGL 20/Y/295437). 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.4.- SECRETARIA 
 
3.4.1.- PRP2021/48 PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE LA 
PISCINA D’ESTIU 2021 
 
Expedient: 2021/133 (PRP 2021/48) 
 
En data de 12 de juny de 2018 l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i la senyora Pilar Galván Ruiz 
van signar contracte de la concessió del servei de gestió integral de les instalꞏlacions de la 
piscina d’estiu del Parc Esportiu del Tenes de Lliçà d’Amunt. 
 
Vist que el contracte tenia una durada de DUES TEMPORADES D’ESTIU corresponents 
als exercicis 2018 i 2019, amb la possibilitat d’atorgar-se pròrrogues anuals per acord de la 
Junta de Govern Local fins a un màxim de 4 anys.   
 
Vist que en data de 15 de gener de 2021 (Registre d’Entrada núm. 356) la senyora Galván 
ha solꞏlicitat una pròrroga del contracte per a la temporada 2021. 
 
Atès que en data de 17 de juny de 2019 va aprovar-se decret d’Alcaldia pel qual l’Alcalde 
delega a la Junta de Govern Local les atribucions per contractar obres, subministres, 
serveis, gestió de serveis públics, contractes administratius especials, i els contractes 
privats quan el seu import no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en 
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qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la 
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les 
seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:: 
 
Primer.- Aprovar la prorroga del contracte amb la senyora Pilar Galván Ruiz de concessió 
del servei de gestió integral de les instalꞏlacions de la piscina d’estiu del Parc Esportiu del 
Tenes de Lliçà d’Amunt per a la temporada 2021.  
 
Segon.- Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris per 
dur a terme l’operació. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.  
 
 
3.5.- INTERVENCIÓ 
 
3.5.1.- PRP2021/59   APROVACIO DE BESTRETES DE CAIXA FIXA PER A L’ANY 
2021    
 
Expedient: 2021/206 
 
Atès que per al funcionament de les diferents àrees es considera adient establir una 
sèrie de bestretes DE Caixa Fixa per al present exercici de 2021. 
 
La Junta de Go vern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les següents bestretes per a l’any 2021: 
 

- Esports: 300€. 
- Brigada de residus: 500€. 
- Escola Bressol Nova Espurna: 150€. 
- Escola Bressol de Palaudàries: 150€. 
- Joventut: 300€. 
- Serveis Socials: 600€. 
- Biblioteca Ca l’Oliveres: 150€. 
- Cultura: 500€. 
- Cooperació: 200€ 

 
Segon.- Establir les següents condicions per al gaudi de les esmentades bestretes: 
 
1.- El responsable de la custòdia i justificació d’aquestes bestretes serà el tècnic 
responsable de cada Departament. 
 
2.- Els imports establerts es poden incrementar puntualment per a satisfer alguna 
necessitat puntual d’algun Departament, prèvia solꞏlicitud motivada per part del tècnic 
responsable i aprovació per part de la Junta de Govern Local. 
 
3.- Aquest imports no tenen caràcter periòdic, reposant-se a mesura que es vagin 
justificant. 
 
4.- Els esmentats imports hauran de quedar totalment justificats al tancament de 
l’exercici. 
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Tercer.- Notificar el  present acord als tècnics responsables de cada departament. 
 
 
3.6.- CULTURA 
 
3.6.1.- APROVACIÓ DEL PAGAMENT DELS PREMIS DEL CONCURS D’ARBRES 
DE NADAL 
 
Expedient 2021/51 
 
1 - El passat mes de novembre, dins la programació d’actes de Nadal, vam convocar 
un Concurs d’Arbres de Nadal on les famílies de Lliçà d’Amunt que volguessin 
participar havien d’enviar una fotografia del seu arbre de Nadal juntament amb una 
inscripció. 
 
2 – Les bases del concurs preveuen tres premis, un primer de 150€, un segon de 100€ i un 
tercer de 50€. 
 
3 – El dia 18 de desembre el jurat es va reunir per fer la deliberació d’entre els 39 participants 
al concurs i van sorgir els següents guanyadors: 
 
1er premi: 
Nom i cognoms: R.M.H. 
Instància: 11770 de 29 desembre 2020 
Import: 149,90€ 
 
2n premi: 
Nom i cognoms: M.C.T 
Instància: 11763 de 29 desembre 2020 
Import: 100€ 
 
3er premi: 
Nom i cognoms: I.G.R. 
Instància: 10 de 4 gener 2021 
Import: 50€ 
 
4 – Per poder rebre l’import del premi, els guanyadors havien d’anar a un o més comerços 
adherits a la campanya de la regidoria de Promoció Econòmica, comprar el/s productes fins 
arribar a l’import del premi i presentar una instància solꞏlicitant el pagament del premi incloent el 
tiquet de la despesa, el DNI i un certificat bancar d’un compte on rebre el pagament. 
 
Vista la proposta del Regidor de cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar i fer el pagament del premi als guanyadors de les diferents categories del 
Concurs d’Arbres de Nadal convocat per la Regidoria de Cultura, dins la programació de Nadal 
2020/21. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2021/66   CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PER LA CONTRACTACIO DEL 
SERVEI D’APATS A DOMICILI    
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El municipi de Lliçà d’Amunt és un dels municipis més dispersos i fragmentats de la 
comarca. La superfície del municipi és de 22,36 km2. Urbanitzacions i petites 
barriades formen part de la trama urbana municipal extensa i dispersa, amb domicilis 
aïllats. Aquestes característiques territorials dificulten a la població l’accés a 
determinats serveis bàsics del municipi.  
 
En aquest context, l’escenari evolutiu preveu un augment de la població de 65 anys i 
més, que es produirà tant en valors absoluts com en percentatge respecte al total de 
població, el que es traduirà en un augment progressiu de l’índex de dependència de la 
gent gran. 
 
L’envelliment de la població suposa l’increment de les necessitats específiques 
d’atenció social i sanitària relacionades amb les situacions de dependència i la pèrdua 
d’autonomia funcional, sobretot en les persones que viuen soles. 
 
El Servei d’àpats a domicili és un servei inclòs a la cartera de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i forma part del conjunt de serveis d’atenció domiciliària. 
La prestació dóna resposta a les conseqüències de l’envelliment poblacional oferint un 
àpat diari a domicili a persones grans o dependents en risc d’exclusió social. 
 
Vistos els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques elaborats 
per treure a licitació el servei d’àpats a domicili 
 
Vista la proposta de la Regidora d’acció social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Prescripcions Tècniques que han de regir per a la contractació del Servei d’Àpats a 
Domicili 
 
Segon.- Convocar el procediment per a l’adjudicació del Servei d’Àpats a Domicili de 
Lliçà d’Amunt. 
 
 
4.2.- APROVACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA DE MANTENIMENT, NETEJA I 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT, EXERCICI 2021 
 
Després d’examinar el Padró de la Taxa de manteniment, neteja i conservació de la 
Xarxa de Sanejament corresponent a l’exercici de 2021, que consta de 6.721 rebuts, a 
l’import unitari de 32,65€, que suma l’import total de 219.440,65 euros; s’acorda 
aprovar-lo i exposar-lo al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per termini de quinze 
dies a partir del següent de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la 
Província. Aquesta padró quedarà definitivament aprovat si en contra del mateix no 
s’hi presenten reclamacions en el termini establert. 
 
  
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. 
 
 
 


