ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7
DE JUNY 2021
Caràcter: Ordinari
Hora que comença: 18:05
Hora que acaba: 18:22
PRESIDEIX
Ignasi Simon Ortoll
ASSISTENTS
Ignasi Simon Ortoll
Maria del Mar Pedrerol Villarroya
Lourdes Estéfano Orozco
Albert Iglesias Boza
David Morales Campos
També assisteixen, en qualitat de convidats:
Maria Lourdes Martín Montero
Felicita Romero Olivares
Marc Palet Rodríguez
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA
Fran Sánchez Castilla
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 31
de maig de 2021.
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2.- DESPESES
S’acorda aprovar la Relació número O/2021/26 de documents d’Autorització, Disposició i
Reconeixement d’Obligació:
-

Obres i Paviments Llovet SL., Restauració del paviment de la calçada del carrer Pep Ventura i
part del Carrer Pau Claris; d’import 91.280,05€., amb càrrec a la partida 17/1532/61909.
Comercial Gasuir SL; subministrament de carburants, d’import 7.435,15€, amb càrrec a la partida
18/162/22103.
Parcs i Jardins de Catalunya SL; tirolina individual de robínia natural; d’import 4.835,43€, amb
càrrec a la partida 17/1710/61902
Bigas Grup SL; projecte modificat de clavegueram de Can Merlès; d’import 9.268,98€, amb
càrrec a la partida 17/1600/60900.
Iarsa Obres i Promocions SL; obra civil instalꞏlació de pas de vianants 23.944,63€, amb càrrec a
la partida 11/40063300
Artea Mediambient SL; primera certificació obra civil de substitució de canonada 10.368,90€.,
amb càrrec a la partida 17/1610/61910.
Voracys SL; Certificació número 1 de febrer 2021, obra hidràulica, amb càrrec a la partida
19/1510/62700.
López Leirado, Avelino; treure plaques de poliestirè i neteja de superfície en sec; 3.781,25€, amb
càrrec a la partida 17/9200/62202
Obres i Paviments Llovet; obres restauració de la calçada del carrer Pep Ventura; d’import
167.722,74€, amb càrrec a la partida 17/1532/61909. .
Consorci Besòs-Tordera; obres de reposició i millora del clavegueram de Lliçà d’Amunt, febrer
2021; d’import 7.542,50€, amb càrrec a la partida 17/1600/60900.
Consorci Besòs-Tordera; obres de reposició i millora del clavegueram de Lliçà d’Amunt, març
2021; d’import 7.542,50€, amb càrrec a la partida 17/1600/60900.

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:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

PRP2021/460; D.C.O.; Denegació ajut per lloguer, per no haver complert les condicions de
devolució d’anteriors ajuts.
PRP2021/471; I.T.C.; Prestació del Servei de Teleassistència
PRP2021/472; G.L.R.O.; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres lliuraments
mensuals
PRP2021/473, S.G.T., un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments mensuals.
PRP2021/474; T.R.G.; un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments mensuals.
PRP2021/479; E.F.C.; un ajut puntual de 75€ per cobrir el primer termini d’una sanció judicial fins
que li arribi el cobrament de la prestació d’atur.
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‐
‐
‐
‐

‐ PRP2021/480; M.R.A.; Prestació del Servei de
treballadora familiar SAD, amb copagament de 46,80€
PRP2021/481; M.A.R.P.; Servei treballadora familiar SAD
PRP2021/484; P.M.R.; un ajut de 29,85€ per a transport
PRP2021/485; C.B.A.; ajut social del 50% del deute pendent en impostos de 2018,2019 i 2020,
i fraccionament del restant i dels de 2021 en quotes de 50€ mensuals.
PRP2021/487; Y.A.R.; un ajut de 56,75€ per a transport.

3.2.- ALCALDIA
3.2.1.- PRP2021/478 APROVACIÓ DE L’INFORME DE VALORACIÓ DE CONCESSIÓ DE LES
SUBVENCIOSN AL TEIXIT PRODUCTIU AFECTAT ECONÒMICAMENT PER LA CRISI
SANITÀRIA DE LA COVID-19 DE 2021
Expedient: 2021/2315
Es va publicar al BOPB la Convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per
al teixit productiu afectat econòmicament per la crisi sanitària de la COVID-19 per a aquest any
2021, i es va obrir el període per presentar solꞏlicituds del dimarts 13 d’abril fins al dilluns 10 de
maig, ambdós inclosos.
Per problemes amb la plataforma de tramitació electrònica, es va ampliar el termini de solꞏlicitud
fins el dilluns 24 de maig.
La Regidoria de Promoció Econòmica ha elaborat un informe tècnic de valoració de les solꞏlicituds
presentades, del que se’n desprèn que un cop revisada la documentació de les 36 solꞏlicituds i
calculats els imports que els correspon a cadascuna segons les bases, s’evidencia que 29 de les
mateixes compleixen tots els requisits, aporten la documentació corresponent i el càlcul econòmic és
favorable, resultant-ne l’import total de 14.200€
Vista la proposta del regidor de Promoció econòmica,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’informe tècnic de valoració de la Regidoria de Promoció Econòmica de concessió
de les subvencions al teixit productiu afectat econòmicament per la crisi sanitària de la COVID-19
del 2021
Segon.- Que es realitzin els pagaments de subvencions relacionats a l’informe.
3.3.- SECRETARIA
3.3.1.- PRP2021/476 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE
MAQUINÀRIA DESTINADA AL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS
Expedient: 2021/2308. PRP 476
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Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació del Procediment per a
l’adjudicació del contracte del subministrament de maquinaria destinada al servei de neteja dels edificis
municipals, i havent-se estimat com a correcta i degudament motivada, una vegada acreditat el
compliment dels requeriments efectuats a les empreses proposades, tot això dins de termini.
Vist l’informe favorable de la fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció.
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes legalment, ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte del subministrament de maquinaria destinada al servei de neteja dels
edificis municipals a la següent empresa:
- Comercial Industrial de Neteja, Màquines, Articles i Químics SL (CINMAQ SL), per un import de
10.210,15 €, IVA exclòs.
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, citant-lo per a concórrer a la signatura del contracte dins
el termini de quinze hàbils des de la recepció d’aquesta notificació.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la resta de participants en la licitació.
3.4.- ESPORTS
3.4.1.- PRP2021/397 INFORME PER EL PAGAMENT PREVIST AL CONVENI D’ÚS SOCIAL
ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT I L’INS LLIÇÀ 2021
Expedient: 2021/1932
El conveni d’us social entre l’Ajuntament Lliçà d'Amunt i l’INS Lliçà, estipula el pagament d’una xifra
econòmica per l’ús, desgast i subministres de la sala del gimnàs de l’INS de les entitats esportives i
culturals.
El preu estipulat per conveni dels subministres és de 5.390,00 € a repartir, proporcionalment, entre les
Regidories de Cultura i Esports.
El cost de les reparacions, segons les factures aportades per l’INS Lliçà i annexades a aquest informe,
és de 1.929.80 €.
Així doncs, l’import tota a satisfer és de 7.319,80 € a repartir, proporcionalment, entre les Regidories de
Cultura i Esports.

REGIDORIA
ESPORTS
CULTURA

SUBMINISTRES
4.312,00 €
1.078,00 €

REPARACIONS
1.543,84 €
385,96 €

TOTAL
5.855,84 €
1.463,96 €

TOTALS

5.390,00 €

1.929,80 €

7.319,80 €
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Per tant, cal fer un únic pagament de 7.319,80 € a l’INS Lliçà i imputar 5.855,84 € a la Regidoria d’Esports
a càrrec de la partida 07-341-22609 – ACTIVITATS ESPORTIVES i 1.463,96 € a la Regidoria de Cultura
a càrrec de la partida 01-3380-22609 – FESTA MAJOR I ALTRES FESTES.
Per tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Realitzar el pagament de les despeses del conveni d’ús social per valor de 7.319,80 € al número
de compte: ES74 2100 1912 71 0200004958 especificant al concepte de l’ingrés: DESPESES CONVENI
ÚS SOCIAL.
3.5.- INTERVENCIÓ
3.5.1.- PRP2021/486 ACCEPTACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS CONCEDITS DINS EL
CATÀLEG XGL 2021 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Vist que la Diputació de Barcelona ha aprovat en data 27.05.2021 (BOPB el 31.05.2021), la resolució de
concessió i de desestimació dels ajuts econòmics solꞏlicitats dins la convocatòria del Catàleg 2021, del
Pla Xarxa de Governs Locals.
Vist que la Diputació ha aprovat els següents ajuts, relacionats en l’Annex 1 de la resolució:

Regidoria
EDUCACIÓ
ACCIÓ SOCIAL
ESPORTS

Actuació
1 Actuació ecosistèmica de prevenció i intervenció per a la
millora de l'èxit escolar
2 Atenció psicològica a totes les dones del municipi en
situació violència masclista
3 Ajuts per la participació al casal esportiu d’estiu
4 Cicle de passejades per a la gent gran

PROMOCIÓ ECO. I
CONSUM
NOVES TECNOL.
SALUT PÚBLICA

MEDI AMBIENT

TERRITORI I OOPP
PROTECCIÓ CIVIL
TOTAL:

Ajut
Codi XGL
concedit
7.333,18 21/Y/304947
3.944,31 21/Y/306238
2.000,00 21/Y/307458
1.234,17 21/Y/307469

5 24 hores de ciclomotors
6 Serveis públics de consum (OMIC)

3.000,00 21/Y/307467
15.584,00 21/Y/307898

7 Manteniment solució d’administració electrònica

15.000,00 21/Y/308938

8 Control de plagues, prevenció de la legionelꞏlosi, mosquit
tigre i seguretat alimentària

17.825,00 21/Y/306902

9 Control de la tinença d’animals de companyia i creació i
gestió de colònies de gats

1.000,00 21/Y/307622

10 Activitats per promoure hàbits i estils de vida
saludables
11 Projecte pilot de contenidors amb accés per targeta
en un barri

2.000,00 21/Y/306949

12 Tallers d'educació ambiental sobre energies renovables
13 Senyalització de les zones forestals i periurbanes
14 Adquisició de sal i contenidors per a sal per
prevenció d'accidents per glaçades i nevades

1.875,00 21/Y/308568
450,00 21/Y/308400
900,00 21/Y/307978
2.000,00

21/Y/30931
9

74.145,66
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Vist que la Diputació ha desestimat les següents solꞏlicituds d’ajut econòmic
incloses en l’Annex 2 de la resolució, pel motiu que indiquen de menor valoració i manca de recursos:
Regidoria
ESPORTS

Programes esportius

Actuació

MOBILITAT

Millora de l’espai del vianant C. Baronia de Montbui amb C. Anselm Clavé (BV 1602 PK 6,5)

Vist que segons l’article 25.4 de la convocatòria XGL 2021, els ajuts econòmics s’entenen acceptats pels
destinataris si en el termini d’un mes des de la publicació de la concessió no manifesten expressament
la seva renúncia.
Vist l’informe favorable de l’interventor.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Acceptar les subvencions econòmiques concedides dins el Catàleg de serveis de l’any 2021,
del Pla Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Donar compte i donar-se per assabentada dels ajuts desestimats per la Diputació.
3.6.- SERVEIS TÈCNICS
3.6.1.- PRP2021/475 PUNT DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS AL C. CALDES
DE MONTBUI 136
Expedient: 2021/2303
L’ICAEN ha concedit un ajut solꞏlicitat, dins la convocatòria MOVES II, al C. Caldes de Montbui 136, d’un
punt de recàrrega tipus semi ràpida (potència igual o superior a 15 kW i inferior a 40 kW).
S’ha demanat pressupost a tres empreses, les quals han presentat els següents preus sense IVA:
Import sense IVA
Estabanell y Pahisa Mercator, S.A.
10.864,00 €
Supla, S.L.
11.643,09 €
Evectra Mobility Services, S.L.
14.250,00 €
Estabanell y Pahisa Mercator, S.A. ha presentat l’import més baix
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Estabanell y Pahisa Mercator, S.A. el punt de recàrrega per a vehicles
elèctrics al C. Caldes de Montbui 136.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
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3.6.2.- PRP2021/477 OBRA D´ADEQUACIÓ
DE LA INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DEL LOCAL DEL C/
ALIANÇA 5 B
Expedient: 2021/2311
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt vol realitzar una obra d´adequació de la instalꞏlació de climatització del
local del carrer Aliança 5 b.
S’ha demanat pressupost a tres empreses, les quals han presentat els següents preus sense IVA:

Supla S.L.
Llonch Clima, S.L.
Comercial Vallesana de Suministros, S.A.

Import sense IVA
20.346,85 €
21.944,00 €
24.384,75 €

L’empresa Supla S.L. ha presentat l’import més baix respecte a les altres empreses.
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar a Supla S.L, l’obra d'adequació de la instalꞏlació de climatització del local del C. Aliança
5 b.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
3.6.3.- PRP2021/482 ADJUDICACIO DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE VORERES
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació del Procediment per a l’adjudicació del
contracte del servei de manteniment de voreres del municipi de Lliçà d’Amunt, i havent-se estimat
com a correcta i degudament motivada, una vegada acreditat el compliment dels requeriments
efectuats a l’empresa proposada, tot això dins de termini.
Vist l’informe favorable de la fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció.
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes legalment, ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte del servei de manteniment de voreres del municipi de Lliçà d’Amunt
a l’empresa SERVOBIAT SL pels imports següents:
- Enderroc de solera de formigó 8 €/m2 + IVA
- Enderroc de panot 6 €/m2 + IVA
- Fer planxé de formigó 9 €/m2 + IVA
- Colꞏlocació de “bordillo” 11€/m2 + IVA
- Colꞏlocació de panot 18 €/m2 + IVA
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Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari,
citant-lo per a concórrer a la signatura del contracte dins el termini de quinze
hàbils des de la recepció d’aquesta notificació.
4.- AFERS SOBREVISCUTS
4.1.- PRP2021/488 : ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ
DE FUSTERIES EXTERIORS DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CARRER ALIANÇA 5-7 BAIXOS
Expedient: 2021/2371
És necessària la contractació del subministrament i colꞏlocació de les finestres i porta d’accés al local
municipal del Carrer Aliança 5-7 baixos on es preveu traslladar un conjunt de departaments de
l’Ajuntament.
S’han solꞏlicitat 3 pressupostos a empreses del ram de les fusteries exteriors.
Un cop valorades les 3 ofertes, es considera que la més avantatjosa és la d’Aluminios Montornès, SL
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte de subministrament i colꞏlocació de fusteries exteriors del local municipal
del Carrer Aliança 5-7 baixos a l’empresa Aluminios Montornès, SL per un import de 14.997,17 € + IVA.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
4.2.- PRP2021/ SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE TRES JOVES EN PRÀCTIQUES
DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL
El Departament de Treball, afers socials i famílies, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, publicà el
passat dia 26 de maig la Resolució TSF/1556/2021, d’11 de maig, la convocatòria per a la concessió de
subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
L’Ajuntament ja va ser beneficiari d’aquest mateix programa els anys 2017, 2019 i 2020, quan va contractar
joves en les mateixes condicions, com les que recull actualment versemblant convocatòria i fruit de la qual
un jove des de a les hores forma part de la plantilla municipal.
Per l’exercici actual i desprès de realitzar les pertinents consultes sobre les necessitats als diferents serveis
municipals, cinc han solꞏlicitat rebre suport del programa, però donades les característiques i la priorització
de les necessitats de cadascuna de les peticions s’han seleccionat tres que es corresponen als perfils que
es recullen a continuació i descrits en detall al document adjunt:
a) Comunicació: preferentment cicles formatiu de grau mitjà o superior (CFGS/M) de les famílies d’arts o
comunicació gràfica. Coneixements d’edició de vídeo, gestió de continguts web i fotografia.
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b) Medi Ambient: a nivell formatiu es requereix
formació de CFGS o universitària en algun àmbit tecnològic o científic. Ús habitual
d’ordinadors i dispositius mòbils (valorable coneixements de programari d’informació geogràfica i
manteniment d’instalꞏlacions). Permís de conduir pel treball de camp i capacitat de treball de manera
autònoma.
c) Oficina d’Atenció al Ciutadà - Alcaldia: a nivell formatiu es requereix formació professional de grau mig o
bé superior en l’àmbit administratiu.
Com en anteriors convocatòries la contractació de cada jove en pràctiques és de 6 mesos, no prorrogable
pel propi programa i dotat amb 11.000€ per a cadascun d’ells.
Vista la proposta del Regidor de Promoció econòmica,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar la solꞏlicitud de contractació de 3 persones joves beneficiàries dins del Programa de Garantia
Juvenil, dins la Resolució TSF/1556/2021, d’11 de maig, subvencionat pel SOC, segons el perfils i el serveis
proposants que queden descrits a la part expositiva.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 18:25 de tot el que jo com a
secretària certifico.
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