ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE DATA 29 DE JULIOL DE 2021
Caràcter: Ordinari
Hora que comença: 09:00
Hora que acaba: 09:30
PRESIDEIX
Ignasi Simon Ortoll
ASSISTENTS
Ignasi Simon i Ortoll
Fran Sánchez Castilla
Lourdes Estéfano Orozco
Albert Iglesias Boza
David Morales Campos
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA
Maria del Mar Pedrerol Villarroya
ACTUA COM A SECRETÀRIA
Gemma Navarro Medialdea, secretària.
També hi assisteix Antoni Hierro Medina, interventor municipal
També assisteixen, en qualitat de convidats:
Maria Lourdes Martín Montero
Felicita Romero Olivares
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 23 de juliol de 2021
2.- DESPESES
S’acorda aprovar la relació d’Autorització Disposició i Reconeixement d’Obligació
número O/201/40:, que conté els següents documents:
-

Gil Forestal SL, Manteniment franja perimetral, d’import 21.044,94, amb càrrec
a la partida 13/1700/22699.
Especialidades Eléctricas Lausan S.A.U.; Servei Gas; d’import 3.574,16; amb
càrrec a la partida 18/1622/22700.
UTE Instalaciones Red ATL; obres reparació de flonjall ps. Sant Valerià;
d’import 16.093,96€; amb càrrec a la partida 25/1532/21000.

3.- PROPOSTES
3.1.- EDUCACIÓ
3.1.1.- PRP2021/681 ADJUDICACIO DEL SERVEI DE FORMACIO DEL MODUL
PROFESSIONAL PFI AUXILIAR D’HOTELERIA
Vista la valoració del Procediment per a l’adjudicació del Servei de formació de cuina
del mòdul de formació professional del programa de formació i inserció del perfil
d’auxiliar d’hoteleria.
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció.
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 de de formació de cuina del mòdul de formació
professional del programa de formació i inserció del perfil d’auxiliar d’hoteleria a J.
BELLALTA SL, per l’import de 23.350 euros per curs, 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.
3.2.- ACCIÓ SOCIAL
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treballs 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:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

PRP2021/647, M.G., un ajut de 60€ per ampliació d’alimentació i higiene
PRP2021/648, L.G.B., un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
PRP2021/649, Y.G.D., un ajut de 300€ per a alimentació, motiu Covid. a repartir en
tres lliuraments mensuals.
PRP2021/650, J.P.S.; un ajut de 210€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
PRP2021/651, A.P.M., un ajut de 210€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
PRP2021/652, M.J.M.R., un ajut de 360€ per a alimentació, motiu Covid, a repartir
en tres lliuraments mensuals.
PRP2021/653; P.M.R.; un ajut de 210€ per a alimentació, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
PRP2021/655, J.B.O.; un ajut de 210€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
PRP2021/659, D.M.M., un ajut de 360€ servei de cubà de neteja a domicili.
PRP2021/661, M.J.M.R., un ajut de 329€ per la compra d’una rentadora.
PRP2021/662, E.M.M., un ajut de 100€ per a medicació.
PRP2021/663, S.S.M., un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
PRP2021/664, M.M.C., un ajut de 360€ per a alimentació, motiu Covid, a repartir en
tres lliuraments mensuals.

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

PRP2021/665, D.C.O., un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres
lliuraments mensuals. .
PRP2021/666, G.L.R.O., un ajut de 360€ renovació targeta moneder, a repartir en
tres lliuraments mensuals.
PRP2021/667, M.P.G., un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres
lliuraments mensuals..
PRP2021/668, I.D.I., un ajut de 70€ per a medicació.
PRP2021/669, F.N.D., un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
PRP2021/671, M.A.G., un ajut de 120€ per a transport
PRP2021/672, E.F.R., un ajut de 80€ per a transport
PRP2021/673, C.C.I., ajut de 555,23€ per cobrir el 80% del cost de connexió de
l’habitatge a la xarxa pública de l’aigua.
PRP2021/674, R.T.Y., un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
PRP2021/677, J.F.P., un ajut de 480€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
PRP2021/678, J.S.R., un ajut de 240€ renovació aliments, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
PRP2021/679, A.R.R., un ajut de 240€ per a alimentació i un altre de 120€ per a
transport
PRP2021/683, C.P.P., un ajut de 360€ targeta moneder, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
PRP2021/685, J.S.T. un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
PRP2021/687, E.F.C., un ajut de 80€ per a transport
PRP2021/688, L.S.S, un ajut de 480€ per a alimentació, motiu Covid, a repartir en
tres lliuraments mensuals.

PRP2010/660 PROPOSTES PER ADJUNTAR A LA PARTIDA OFICINA COVID
Expedient: 2021/3170
La Regidoria de Serveis Socials solꞏlicita que les propostes aprovades per JGL, que
s’indiquen a continuació, passin a la partida especifica de Oficina Covid 27-4330-47000 i no
a la de Serveis socials 04 – 232 – 48002:
-

2021/3040 PRP 620 Ajut econòmic (extra carmanyola) amb targeta moneder pels
infants en risc d’exclusió pels mesos d’estiu d’import 7025,00€.

-

2021/2618 PRP 568 Ajuts econòmics pel Casal d’estiu i esportiu municipal 2021 per
prevenir els infants en risc d’exclusió amb import 11.248,81€.

Vista la proposta de la regidora d’Acció Social.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Autoritzar que la despesa generada per les propostes números 2021/620 i 2021/568,
aprovades per la Junta de Govern Local, passin a ser imputades a la partida especifica de
Oficina Covid 27-4330-47000.

3.3.- RECURSOS HUMANS
3.3.1.- PRP2021/676 APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA PER
CONCURS DE MERITS, TORN LLIURE, DE 2 CONTRACTES D’OBRA I SERVEI PER
A LA INSTALꞏLACIO DE LLUMS LED ALS BARRIS DE CAN ROVIRA VELL, CAN
ROVIRA NOU, PALAUDALBA I CAN ROURE, PLANS D’OCUPACIO FINANÇATS
PER L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT.
Expedient: 2021/3230
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs de mèrits, torn
lliure, de 2 contractes d’obra i servei per dur a terme la instalꞏlació de llums LED als
barris de Can Rovira Vell, Can Rovira Nou, Palaudalba i Can Roure, 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 2 contractes d’obra i servei per dur a terme la instalꞏlació de llums LED als barris de
Can Rovira Vell, Can Rovira Nou, Palaudalba i Can Roure, 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, considerantse definitivament aprovades en el cas que no es produïssin reclamacions.
Tercer.- Convocar per a la provisió de dos contractes per obra i servei, un amb la categoria
d’oficial 2ª i l’altre amb la categoria d’operari/a de brigada elèctrica, adscrits al departament
de Brigada d’Obres i Elèctrica de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament
l’anunci de la convocatòria a la pàgina web municipal.
3.4.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS
3.4.1.- PRP2021/634 APROVACIÓ DE CONVENI
PROTECTORA D'ANIMALS DE LLIÇÀ D'AMUNT PELUTS

AMB

L’ASSOCIACIÓ

Expedient: 2021/3129
Vist l’informe del tècnic municipal de medi ambient i salut sobre l’activitat de l’Associació
Protectora d’Animals de Lliçà d’Amunt Peluts
Atès que l’activitat de l’entitat té un interès general ja que facilita el compliment de les
competències legals de l’Ajuntament en matèria de protecció dels animals, en particular, el
control de les colònies de gats de carrer.
Vista la proposta de la Regidora de Medi ambient i salut,

La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el Conveni de colꞏlaboració amb l’Associació Protectora d’Animals de Lliçà
d’Amunt Peluts
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
3.5.- SERVEIS TÈCNICS
3.5.1.- PRP2021/670 RESCAT DEL NÍNXOL 21 DEL GRUP SANT JORDI DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL
En data 30 de juny de 2021 el senyor B.O.G. va presentar una instància en aquestes Oficines
municipals en la que comunicava que cedia a aquest Ajuntament, la concessió funerària
núm. 21 del grup Sant Jordi del Cementiri Municipal. Expedient 2021/3209-Inpar.
Vist l’informe que consta a l’expedient i que és del següent contingut:
“Segons consta al Llibre de Registre de concessions funeràries del Cementiri Municipal, el
senyor B.O.G., figura com a titular del nínxol núm. 21 del Grup Sant JORDI des de el dia 5
de juliol de 2004.
El dia 30 de juny d’enguany el Sr. B.O.G. presenta un escrit, en el que comunica que cedeix
el nínxol esmentat a l’Ajuntament, ja que no vol continuar amb la concessió del nínxol.
Segons l’article 6è de l’Ordenança Fiscal núm. 10 de Taxa de Cementiri Municipal que diu:
“L’Ajuntament podrà rescatar les concessions, a solꞏlicitud del titular. L’import a abonar al
titular serà el resultat de l’import pagat pel titular i descomptat el nombre d’anys
transcorreguts des de la concessió fins a la seva finalització. En tot cas es descomptarà un
mínim de 10 anys.”
Efectuada la liquidació: 1.240 € x 33 : 50 = 818,40 €
Resulta que l’import a abonar és de 818,40 euros.
Cosa que s’informa als efectes de poder rescatar la concessió i abonar l’import corresponent
a qui el cedeix. “
Vista la proposta de l’Alcaldia,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Rescatar la concessió funerària núm. 21 del Grup Sant Jordi cedida pel senyor
B.O.G.
Segon.- Abonar l’import de 818, 40 euros al Sr. B.O.G., corresponent al nombre d’anys
pendents des d’ara fins a la finalització de la concessió.
Tercer.- Notificar la present resolució a la interessada tot indicant els recursos que
corresponguin.

3.5.2.- PRP2021/684 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'ESTACIONAMENT
D'APORTACIÓ A LA XARXA DE BUS EXPRÉS A L'ENCREUAMENT DE LA CTRA.
BV-1602 AMB LA VARIANT DE LA SERRA
Expedient: 2021/3259
S’ha instat el Projecte d’urbanització de l’estacionament d’aportació a la xarxa del bus exprés
a l’encreuament de la Carretera BV-1602 amb la variant de la Serra, per tal de crear el que
es coneix com a “Park and Ride”
S’ha emès informe tècnic favorable a l’aprovació inicial de l’esmentat projecte
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’urbanització de l’estacionament d’aportació a la
xarxa del bús exprés a l’encreuament de la Carretera BV-1602 amb la variant de la Serra
Segon.- Efectuar l’exposició pública corresponent.
3.6.- INTERVENCIÓ
3.6.1.- PRP2021/682 SOLꞏLICITUD D’AJUT DINS LA SEGONA CONVOCATÒRIA
D’AJUTS EN ESPÈCIE DE L’OSIC 2021, PER A L'ADQUISICIÓ DE NOVETATS
EDITORIALS EN CATALÀ PER A LA BIBLIOTECA DE CA L’OLIVERES.
Expedient: 2021/3247
Vist que l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya (OSIC), ha
publicat al DOGC, en data 21 de juliol, la segona convocatòria de subvencions en espècie
per a l'adquisició de novetats editorials en català destinades a les biblioteques del Sistema
de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2021 (Resolució CLT/2223/2021, de 12 de juliol),
amb termini de solꞏlicitud del 22 de juliol fins al 7 de setembre de 2021.
Vist que dins la primera convocatòria d’aquesta línia d’ajuts de l’any 2021, ha estat concedit
a l’Ajuntament un ajut en espècie de 6.000€. I vist que segons ha informat l’OSIC, d’acord
amb els criteris per establir la quantia dels ajuts, correspon a Lliçà d’Amunt l’import de
2.611,00 € en la segona convocatòria.
Vist l’informe favorable de l’interventor.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar la solꞏlicitud d’ajut dins la segona convocatòria de subvencions en espècie de
l’OSIC, per a l'adquisició de novetats editorials en català per a l'any 2021, per a la biblioteca
de Ca l’Oliveres.
3.7.- SECRETARIA
3.7.1.- PRP2021/680 ADJUDICACIÓ DE L’ARRENDAMENT D'UN ESPAI DE
DOMINI PÚBLIC PER INSTALꞏLAR UN REMOLC DE XURRERIA
Expedient: 2021/3245.

La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 2 de juliol de 2021, va
acordar convocar un procediment obert, amb forma licitatòria atenent al preu del contracte,
l’arrendament per al seu ús privatiu d’un espai de 32 metres quadrats aproximadament de
domini públic municipal per instalꞏlar un remolc de venda de productes de xurreria a la Ctra.
Caldes – La Cruïlla del municipi.
Un cop finalitzat el termini de presentació de proposicions, i admesa la proposició presentada,
la Mesa de contractació ha valorat la documentació d’aquesta proposició, amb el següent
resultat:
Aspirant
X...857N

Import ofertat
1900 €/any. IVÀ exclòs

Vist que l’oferta més alta és l’aconseguida per l’aspirant amb NIE X...857N.
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, els contractes administratius especials i els contractes privats
sempre que la seva quantia no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni,
en cap cas els 6 milions d’euros.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte de d’arrendament per al seu ús privatiu d’un espai de 32
metres quadrats aproximadament de domini públic municipal per instalꞏlar un remolc de
venda de productes de xurreria a la Ctra. Caldes – La Cruïlla del municipi a l’aspirant amb
NIE X...857N, per les raons exposades anteriorment, per l’import de 1900 €/any. IVÀ exclòs.
Segon.- Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris per
dur a terme l’operació.
4.- AFERS SOBREVINGUTS
4.1.- PRP2021/686 APROVACIÓ I PAGAMENT DEL CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ
AMB EL GRUP 24 HORES PEL DESENVOLUPAMENT DE LES “24 HORES
INTERNACIONALS EN RESISTÈNCIA EN CICLOMOTORS DE LA VALL DEL
TENES”
Expedient: 2021/3263
L'Ajuntament de Lliçà d’Amunt considera patrimoni esportiu de la Vila, la cursa que es
celebra anualment, anomenada “24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotors
de la Vall del Tenes” i està interessat en la promoció i projecció d'activitats esportives
que puguin ajudar a un impuls mediàtic del nostre municipi.
Així doncs, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, està interessat en la colꞏlaboració del
desenvolupament de la cursa 24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotors de
la Vall del Tenes que es celebra cada primer cap de setmana de setembre al nostre
municipi.
Per tant, l’Ajuntament farà una aportació econòmica de 29.000,00 € a mode de
subvenció per afrontar les despeses generades de l’esdeveniment a l’organització i que
els organitzadors hauran de justificar degudament un cop finalitzat l’acte.

El Grup 24 Hores, organitzador de l’esdeveniment, està interessat en rebre l’ajut per part
de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt que faciliti la realització de la cursa.
Vista la proposta del Regidor d’esports,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar el model de conveni de colꞏlaboració amb el Grup 24 hores i realitzar el
pagament de la subvenció al número de compte: -------------------------------- imputat a la
partida pressupostària 07 3410 48001 Subvencions nominatives esports.
4.2.- PRP2021/689 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DEL
PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PARCELꞏLA D'EQUIPAMENTS
ADJACENT AL CARRER ANSELM CLAVÉ (PARC DEL QUIOSC)
Expedient: 2021/3281
Es necessària la contractació del Projecte de Reurbanització de la parcelꞏla destinada a
equipaments on actualment hi consta el Parc del Quiosc de cara al desenvolupament
del nou centre de Lliçà d’Amunt.
S’ha demanat pressupost a la mateixa empresa adjudicatària del projecte d’urbanització
general de l’àmbit del nou centre per tal de poder mantenir els mateixos criteris de
disseny i integració.
Vista la proposta del Coordinador de Serveis Territorial,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar a l’empresa URBIMEC Engineering Consultancy SL la redacció del
Projecte de reurbanització de la parcelꞏla d’equipament adjacent al Carrer Anselm Clavé,
actual Parc del Quiosc, per un import de 12.000 € + IVA
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 09:25 de tot el que jo
com a secretària certifico.

