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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 26 D’ABRIL DE 2021 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:30 
Hora que acaba: 18:45 
 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
 
També assisteixen el qualitat de convidats: 
 
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 19 d'abril de 2021 
 
 
2.- DESPESES 
 
No se n’han presentat. 
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3.- PROPOSTES 
 
3.1.- 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:  
 

- PRP2021/332; I.D.I., un ajut de 210€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2021/347; A.M.O.; un  ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en 
tres lliuraments mensuals. 

- PRP2021/348; H.M.M.; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene a repartir en 
tres lliuraments mensuals, i un ajut de 30,50€ per a transport. 

- PRP2021/350; O.J.L.G.C.; ajut de 420€ per a alimentació a repartir en tres 
lliuraments mensuals. . 

- PRP2021/351; E.S.M.; ajut de 150€ per a alimentació a repartir en tres 
lliuraments mensuals.. 

- PRP2021/352; M.P.H.; un ajut de 190€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals.. 

 
 
3.2.- SECRETARIA 
 
3.2.1.- PRP2021/349 RATIFICACIO DEL DECRET 328 D'APROVACIO 
D’ADQUISICIO D’UNA NAU A L’AVINGUDA PAISOS CATALANS, 1-7    
 
El Sr. Alcalde per Decret número 328 del dia 31 de març de 2021 ha resolt el següent: 
 

“L’Ajuntament de Lliçà d’amunt està interessat en l’adquisició de la nau situada a 
l’Avinguda Països Catalans, número 1-7, cantonada Anselm Clavé, número 7 amb 
destinació a nau de la Brigada d’Obres municipal.  
 
Atès que l’article 30.1 a) del Reglament de patrimoni dels ens locals estableix que es 
pot fer l’adquisició directa de béns immobles si ho requereixen les peculiaritats dels 
béns, les necessitats del servei que es vol satisfer o les limitacions del mercat 
immobiliari, amb l’informe previ del Departament de Governació de la Generalitat.  
 
Vist l’informe-valoració emès per l’Arquitecte municipal. 
 
Atès que en el Pressupost General vigent existeix consignació suficient per 
l’adquisició. 
 
Vist l’informe favorable a l’adquisició directa emès per la Direcció General 
d’Administració Local. 
 
Atès que el valor de la nau a adquirir no supera el 10% dels recursos ordinaris del 
Pressupost ni l’import de 3.000.000 d’euros, essent competent l’alcalde per acordar 
l’adquisició. 
 
Atès que per Decret d’Alcaldia del 16 de juny de 2015 l‘Alcalde va delegar aquesta 
competència en la Junta de Govern Local, 
 
És pel que HE RESOLT: 
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Primer: Aprovar l’adquisició de la nau situada a l’Avinguda Països Catalans, número 
1-7, cantonada Anselm Clavé, número 7 amb destinació a nau de la Brigada d’Obres 
municipal, per un import de 347.610 euros. 
 
Segon: Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris 
per portar a terme l’adquisició. 
 
Tercer: Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local. 
 
Així ho ha manat i signat el Sr. Alcalde, davant meu la Secretària accidental, ho 
certifico.” 

 
En compliment de la resolució, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
ÚNIC.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 328 de 31 de març de 2021. 
 
 
3.3.- EDUCACIÓ 
 
3.3.1.- PRP2021/185 APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER DINAMITZAR EL 
CONSELL D´INFANTS 2021-23 
 
Expedient: 2021/1022 
 
1 -  La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 13 de febrer de 2017, va aprovar 
l’acord de voluntariat per al disseny, acompanyament i elaboració del projecte Consell 
d’Infants com a òrgan de participació infantil on els nens i nenes prenen part del municipi 
opinant, decidint, proposant i treballant aspectes que els afecta per al curs.  
 
2. - La Regidoria d’Educació va valorar positivament el projecte socioeducatiu i va  promoure 
i crear el Consell d’Infants, amb la intenció que sigui un òrgan estable, amb la finalitat de 
treballar amb els nens i nenes del municipi  els valors i principis de la democràcia, sensibilitzar 
i  conscienciar sobre les necessitats de l’entorn immediat, donar l’oportunitat d’implicar-se en 
temes i projectes vinculats en la transformació real del municipi. En definitiva, un òrgan on 
els  infants tenen l’oportunitat d’exercir la ciutadania, aportant la seva opinió sobre aspectes 
relacionats amb la millora del seu poble. 
 
3- Que el curs 2019-20 i 2020-21 , s’ha valorat molt positivament la tasca realitzada per part 
del Consell i per tant, hi ha la voluntat que hagi continuïtat en el projecte.  
Vista la proposta del Regidor d’educació 
 
Vista la proposta del regidor d’Educació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el plec de clàusules tècniques per a treure a concurs la prestació del servei 
dinamització del Consell d´Infants de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest acord. 
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4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2021/353 ACORDS DE COL·LABORACIÓ PER LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN 
CENTRES DE TREBALL DELS ALUMNES DEL PFI DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a l’abril de 2017, va aprovar 
de formalitzar la demanda d’autorització d’un PFI al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per al curs 2017-18, amb la línia formativa d’hoteleria. 
 
El 23 de juny de 2017 l’Ajuntament va rebre la Resolució de la directora de Serveis 
Territorials al Maresme-Vallès Oriental, relativa a la convocatòria per impartir Programes 
de Formació i Inserció el curs escolar 2017-2018. 
 
L’estructura dels programes de formació i inserció, queden recollides en la Resolució 
ENS/2250/2014 
 
Tal i com marca aquesta Resolució, el curs ha de comptar amb 180 hores de formació 
pràctica en centres de treball del sector d’hoteleria. 
 
Vista la proposta del Regidor d’Educació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: La signatura dels acords que se’n derivin, per tal d’establir els termes de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i les empreses col·laboradores, per tal 
d’acollir alumnes en pràctiques del que han efectuat el PFI amb línia formativa 
d’hoteleria. 
 
 
4.2.- PRP2021/354   NOMENAMENT TECNICA MIG ADSCRITA AL DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT I SALUT    
 
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador del concurs oposició, torn restringit 
a través de procés de funcionarització promoció interna vertical, de la plaça de Tècnic/a 
mig en règim de funcionari de carrera de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt adscrit/a al lloc 
de treball de Tècnic/a Mig de Medi Ambient i Salut.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Nomenar, amb efectes 1 de maig de 2021, a la senyora Arantxa Campos 
Jiménez com a Tècnica mig en règim de funcionari de carrera de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt adscrita al lloc de treball de Tècnica Mig de Medi Ambient i Salut . 
 
Segon: Comunicar a la interessada el seu nomenament. 
 
Tercer: Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
4.3.- 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:  
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- PRP2021/355; J.P.S.; ajut de 210€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals.. 
- PRP2021/357; E.T.A.; ajut de 360€ per a alimentació i higiene a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2021/358; R.G.P.; ajut de 420€ per alimentació i higiene. a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2021/359; A.S.; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene a repartir en tres 

lliuraments mensuals 
- PRP2021/361; Renovació usuaris Banc d’Aliments. 

 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:50 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 


