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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 8 DE FEBRER DE 2021 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:15 
Hora que acaba: 18:35 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
 
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 1 de febrer de 2021 
 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la relació de documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació número O/2020/65, que és del següent contingut: 
 

- Consorci Besòs Tordera; Prestació servei de clavegueram de Lliçà d’Amunt, 
octubre 2020; d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Consorci Besòs Tordera; Prestació servei de clavegueram de Lliçà d’Amunt, 
novembre 2020; d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Consorci Besòs Tordera; Prestació servei de clavegueram de Lliçà d’Amunt, 
desembre 2020; d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt; Conveni 2020, activitats infantils 4t. trimestre 
2020; d’import 3.346€; amb càrrec a la partida 01/3380/48001. 

- Consorci Besòs Tordera; obres de reposició i millora del clavegueram de Lliçà 
d’Amunt, octubre 2020; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 15/1600/60900. 

- Consorci Besòs Tordera; obres de reposició i millora del clavegueram de Lliçà 
d’Amunt, desembre 2020; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 
15/1600/60900. 
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3.- PROPOSTES 
 
3.1.- GENT GRAN 
 
3.1.1.- PRP2021/93 APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DEL 
PROCEDIMENT PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE BAR I CONSERGERIA 
DEL CASAL DE LA GENT GRAN    
 
Expedient: 2021/460 
 
Atès que ha finalitzat el conveni amb l’Associació Gent Gran de Lliçà d’Amunt per la 
concessió del servei de bar i consergeria del casal de la Gent Gran. 
 
Vista la necessitat de continuar oferint el servei de bar consergeria del casal de la Gent 
Gran. 
 
Havent-se redactat les Bases que han de servir de base pel Procediment d’adjudicació del 
contracte per la prestació d’aquest servei, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les bases que han de regir el concurs per l’adjudicació del servei de bar i 
consergeria del Casal de la Gent Gran i exposar-les al públic. 
 
Segon.- Convocar simultàniament el Procediment per a l’adjudicació del servei de bar i 
consergeria del Casal de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt. 
 
 
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 
 

- PRP2021/69; V.S.M, un ajut de 350€, renovació ajut d’aliments, a repartir en tres 
lliuraments mensuals 

- PRP2021/73; E.M.P.; un ajut de 240E per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals 

- PRP2021/74; L.S.S.; un ajut de 420€, renovació aliments, a repartir en tres 
lliuraments mensuals 

- PRP2021/77; Y.G.D.; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, motiu Covid, a 
repartir en tres lliuraments mensuals  

- PRP2021/83; C.R.A.M.; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals 

- PRP2021/84; M.C.G.C.; un ajut de 73,80€ transport T-jove 3 zones bonificada 
- PRP2021/86; S.M.V.; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals 
- PRP2021/87; M.T.M.D.B.H.; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir 

en tres lliuraments mensuals 
- PRP2021/88; J.B.O.; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals 
- PRP2021/89; M.L.P.H.; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en 

tres lliuraments mensuals  
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3.3.- INFÀNCIA I JOVENTUT 
 
3.3.1.- PRP2021/94   PROPOSTA DE CONTRACTE MENOR PER A L’ESQUIADA 
JOVE 2021    
 
Expedient: 2021/486 
 
La Regidoria d’ Infància i Joventut organitza l’Esquiada Jove 2021 prevista pel dia 20 de 
Febrer de 2021.  
 
Per portar-la a terme es necessita dels serveis d’una empresa, en aquest cas, Viatges Plus. 
amb NIF A58996448, amb la que es proposa contracte menor per valor d’un màxim de 
7.200€ IVA inclòs. 
  
Si en cas de força major a causa de les restriccions de moviment pel territori o altres 
derivades de la situació de pandèmia actual per la Covid- 19 s’hagués d’anulꞏlar l’activitat, 
caldria fer el retorn dels imports rebuts de les persones inscrites a l’activitat.  
 
Vista la proposta del Regidor d’infància i joventut 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el contracte menor amb l’empresa Viatges Plus per a la realització de 
l’activitat Esquiada Jove 2021, per l’import de 7.200€ Iva inclòs.  
 
Segon.- Aprovar el retorn als interessats dels imports de les inscripcions a l’activitat, en cas 
que aquesta no es pogués realitzar com a conseqüència de les restriccions derivades de la 
pandèmia de la Covid-19.  
 
 
3.4.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.4.1.- PRP2021/95   APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ DE TREBALLS D'ACLARIDA 
D'ARBRAT EN DIFERENTS TRAMS DE LES FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS FORESTALS    
 
Expedient: 2021/505 
 
Vist l’informe del tècnic municipal de medi ambient sobre la necessitat de realitzar una 
aclarida de l’arbrat present en diferents trams de les franges de protecció contra incendis 
forestals de Lliçà d’Amunt. 
 
Atès que la normativa sectorial atorga competències a l’Ajuntament en matèria d’execució i 
manteniment de les franges de protecció contra incendis forestals. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques per a la licitació dels 
treballs d’aclarida de l’arbrat de diferents trams de les franges de protecció contra incendis 
forestals de Lliçà d’Amunt 
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4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2021/105  SOLꞏLICITUD D’AJUTS EN ESPÈCIE PER A L’ADQUISICIÓ DE 
NOVETATS EDITORIALS EN CATALÀ PER A LA BIBLIOTECA DE CA L’OLIVERES 
 
Expedient: 2021/524 
 
1 – Vist que el passat 5 de febrer s’ha publicat al DOGC la convocatòria per a la 
concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, 
per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les 
biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2021. 
 
2 – Vist que des de la Regidoria de Cultura tenim interès en solꞏlicitar l’esmentat 
ajut, per import de 6.000,00€, per a l’equipament de la Biblioteca Ca l’Oliveres. 
 
3 – Vist que el termini per presentar la solꞏlicitud d’ajut finalitza el 22 de febrer de 
2021.  
 
Vista la proposta del regidor de cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la solꞏlicitud d’una subvenció per valor de 6.000€ dins la convocatòria 
per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no 
competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità 
destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a 
l'any 2021, per a  l’equipament de la Biblioteca Ca l’Oliveres. 
 
Segon.- Signar el formulari reglamentari i fer-lo arribar a la regidoria de cultura per tal que 
pugui procedir a la tramitació del mateix a través de la plataforma EACAT. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:35 h. de tot el que 
jo com a secretària certifico. 


