
 
 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
10 D’OCTUBRE DE 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:00 
Hora que acaba: 18:40 
 
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 
  

També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Lourdes Martín Montero 
Felicita Romero Olivares 
Marc Palet Rodríguez 
 
 
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 3 
d'octubre de 2022 
 
 
2.- DESPESES 
 
2.1.- S’acorda aprovar la relació comptable d’obligacions i propostes de manament de pagament número 
O/2022/58, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació: 
 

- Kiloenergia Grups Electrògens i Serveis SL; lloguer de grup electrogen 200 KVA insonoritzat 
+ material elèctric; d’import 3.741,54€; amb càrrec a la partida 15/9200/21300. 
 
 

 
 



 
 
 

- Kiloenergia Grups Electrògens i Serveis SL; lloguer de grup 
electrogen 200 KVA insonoritzat + material elèctric; d’import 3.983,73 €; amb càrrec a la 
partida 15/9200/21300. 

- Kiloenergia Grups Electrògens i Serveis SL; lloguer de 2 grups electrògens 150 KVA 
insonoritzat + material elèctric; d’import 4.297,47€; amb càrrec a la partida 15/9200/21300 

 
 
2.2.- S’acorda aprovar la relació comptable d’obligacions i propostes de manament de pagament 
número O/2022/58, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Soluciones Avanzadas en Informática Aplicada SL; Serveis de valor afegit per a Set up 
Convoca; d’import 4.840€; amb càrrec a la partida 15/9200/62600. 

- ABS Informàtica SL; ; Contracte de manteniment programa Simplifica 3.0, amb actes i 
acords; d’import 3.705,63€; amb càrrec a la partida 15/9200/21600. 

- J. Deumal Jubany SL; Tala de 4 pollancres al carrer Marinada; d’import 3.291,20€; amb 
càrrec a la partida 13/1700/22699. 

- Fustes Infantils Mobilparc SL; lloguer de 2 splash slide de 2 carrils + dos atraccions; d’import 
4.961€; amb càrrec a les partides 02/3300/22609 i 07/3410/22609. 

- Ara So Sonorització i Il·luminació SL; Serveis de producció i execució tècnica acte “Sopar 
de les Àvies”; d’import 3.855,67€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Ara So Sonorització i Il·luminació SL; Serveis de producció i execució tècnica activitats 
“Embarraca’t”; d’import 11.236,71€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Ara So Sonorització i Il·luminació SL; Serveis de producció i execució tècnica acte 
“Orquestra Vozes””; d’import 3.153,62€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Ara So Sonorització i Il·luminació SL; Serveis de producció i execució tècnica acte Nit Jove 
FM; d’import 4.498,77€; amb càrrec a la partida 02/3380/22609. 

- Hierros Tous SL; malla galvanitzada i altre material; d’import 12.378,82€; amb càrrec a la 
partida 17/9200/62202. 

- Becerra & Navarro SL; reparació de contenidors grisos i blaus; d’import 4.346,32€; amb 
càrrec a la partida 18/1621/62300. 

- Parc i Jardins Catalunya SL; Obres al Parc Rosa Oriol; d’import28.014,67€; amb càrrec a la 
partida 17/1532/60901. 

- Obres i Paviments Llovet SL; obres de reparació – anul·lació de dus tapes de clavegueram 
a l’Avda. Països Catalans; d’import 3.073,40€; amb càrrec a la partida 17/9200/62702. 

- Catch & Control XX SL; Serveis prestats del 6 a l’11 de setembre per la Festa Major; d’import 
7.710,12€; amb càrrec a les partides 02/3300/22609 i 01/3380/22609. 

- Pou Quicoces, Salvador; Redacció avantprojecte d’una residència a Can Malé; d’import 
5.021,50€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900. 

- Perich Motor SL; desmuntar culata i components Nissan Cabstar del Servei de Residus; 
d’import 4.612,63€; amb càrrec a la partida 18/1621/21400. 

- Perich Motor SL, segons albarà 4856, vehicle Iveco Servei de residus; d’import 4.675,15€; 
amb càrrec a la partida 18/1621/21400. 

- Bon Preu SAU; 53 vals de regals Bon Preu; d’import 3.300€; amb càrrec a la partida 
01/3380/22609. 

- Arbocat SL; Conjunt de planxes anti-desgast; d’import 6.795,36€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Jardineria Pedrerol SCP, Servei de manteniment i neteja de jardins i part de les zones 
verdes municipals; d’import 5.656,75€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 

 
 
 
 



 
 
 

3.- PROPOSTES 
 
3.1.- ACCIÓ SOCIAL 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, el pla de treball establert 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:  
 

- PRP2022/901, D.M.M., un ajut de 660€ renovació targeta moneder infància en risc 
- PRP2022/903, M.F.R., un ajut de 20€ per a transport, preu bonificat 
- PRP2022/905, J.N.E, un ajut de 300€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/906, G.P.C., un ajut de 300€ renovació targeta moneder d’alimentació i higiene 
- PRP2022/907, J.L.G.F., un ajut de 300€ reactivació targeta moneder 
- PRP2022/910, A.S., un ajut de 40€ per a transport públic. 
- PRP2022/911, A.S., un ajut de 210€ renovació targeta moneder d’alimentació higiene 
- PRP2022/912, G.P.C., un ajut de 300€ renovació targeta moneder d’alimentació i higiene 
- PRP2022/923, R.B.N., un ajut de 40€ per a transport públic 

 
 
3.2.- SECRETARIA 
 
3.2.1.- PRP2022/908   ADQUISICIÓ DE DOS VEHICLES MITJANÇANT ACORD MARC AMB 
L’ACM 
 
Expedient: 2022/1936 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt precisa de 2 vehicles utilitaris per als Serveis Tècnics i Serveis 
Generals per continuar desenvolupant amb normalitat les seves tasques, degut a l’envelliment de 
l’actual flota municipal de vehicles.   
 
Per aquesta raó, es proposa l’adquisició a l’empresa Romauto Grup Concessionaris SLU de dos 
unitats del vehicle NISSAN LEAF 5p 40 kW N-Connecta (vehicle elèctric) corresponent al lot núm. 
4 per un import de 29.539,55 euros + iva per cada vehicle (total 71.485,71 €) mitjançant l’acord 
Marc vigent entre aquesta empresa i l’Associació Catalana de Municipis 
 
L’ACM indica que s’han d’aprovar els documents dels models d’adhesió a l’Acord marc. 
 
Vist l’existència de crèdit suficient per dur a terme l’operació (partida 17 9200 62400 22021005778). 
  
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes legalment, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el document del model d’adhesió a l’Acord marc per a la compra a l’empresa 
Romauto Grup Concessionaris SLU de dos unitats del vehicle NISSAN LEAF 5p 40 kW N-Connecta 
(vehicle elèctric) corresponent al lot núm. 4 per un import de 29.539,55 euros + iva per cada vehicle 
(total 71.485,71 €) destinats als Serveis Tècnics i Serveis Generals de l’Ajuntament. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal, així com a tots els interessats i publicar-
lo al perfil del contractant juntament amb tots els informes. 
 
 
 
 
 



 
 
3.3.- EDUCACIÓ 

 
3.3.1.- PRP2022/849   CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL  PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI DELS ALUMNES DE 
LLIÇÀ D’AMUNT MATRICULATS ALS INSTITUTS LLIÇÀ I HIPÀTIA D’ALEXANDRIA PEL CURS 
2022/23 
 
Expedient: 2022/4680 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, volen col·laborar per tal de 
facilitar el transport escolar no obligatori dels alumnes d’educació secundària residents a Lliçà 
d’Amunt. 
 
Per tal de fer efectiva aquesta col·laboració és necessària la signatura del conveni que té per 
objecte establir un marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt, per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de 
l’Institut Lliçà i l’Institut Hipàtia d’Alexandria de Lliçà d’Amunt, amb les condicions que s’hi 
estableixen. 
 
Vista la proposta del Regidor d’educació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar i signar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels 
alumnes de Lliçà d’Amunt matriculats a l’institut Lliçà i a l’institut Hipàtia d’Alexandria per al curs 
2022-2023 
 
Segon.- Aprovar el pagament al Consell Comarcal de la quantitat de deu mil euros (10.000 EUR), 
per a finançar part del cost del transport no obligatori i dels acompanyants, a abonar en tres 
pagaments: 
 
 El primer abans del 15 de desembre de 2022 per un import de 3.500 euros. 
 El segon abans del 15 de gener de l’any 2023 per un import de 3.500 euros. 
 El tercer abans del 15 d’abril de l’any 2023 per un import de 3.000 euros. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.4.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.4.1.- PRP2022/918   AUTORITZACIÓ PER OBRES EN EMPLAÇAMENT MUNICIPAL 
 
Expedient: 2022/5068 
 
El dia 29/04/2019 es va signar un conveni entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i TELXIUS TORRES 
ESPAÑA SLU per la instal·lació d’una infraestructura de telecomunicacions al carrer Creu de Baduell 87. 
Posteriorment TELXIUS TORRES ESPAÑA SLU va canviar de denominació a AMERICAN TOWER 
ESPAÑA SLU. 
 
 
 
La clàusula 5.1 del conveni estableix: 



 
 
 

“5.1. El AYUNTAMIENTO autoriza al TELXIUS TORRES ESPAÑA SLU 
a realizar las obras necesarias para instalación y puesta en funcionamiento de la 
Infraestructura, incluyendo, entre otros, la colocación de unas bancadas metálicas, una torre 
soporte de antenas, canalizaciones para los cables entre los equipos y las antenas, el cableado 
necesario hasta las tomas de tierra y cualesquiera otras que sean necesarias o convenientes 
para la instalación y correcto cumplimiento del objeto del Contrato.” 

 
En data 22/09/2022  AMERICAN TOWER ESPAÑA SLU va demanar autorització per les obres 
necessàries per instal·lar una nova escomesa elèctrica. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar AMERICAN TOWER ESPAÑA SLU les obres necessàries per instal·lar una nova 
escomesa elèctrica, amb conformitat a la normativa, els requeriments de la companyia de distribució 
elèctrica i el replanteig municipal.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.5.- COOPERACIÓ I MIGRACIÓ 
 
3.5.1.- PRP2022/891 AJUT PER A ACTIVITAT A L’ESCOLA DE MÚSICA PER A UNA  
REFUGIADA D’UCRAÏNA    
 
Expedient: 2022/4912 
 
La sra. Y.T., juntament amb la seva família formada pel seu marit i els seus tres fills, van arribar al nostre 
municipi el passat mes de març en qualitat de refugiats fugint de la guerra d’Ucraïna.  
 
El dia 21 de setembre vam mantenir una entrevista de seguiment, juntament amb l’educadora social, per 
actualitzar la informació que teníem des de l’entrevista que vam mantenir al poc d’arribar al nostre 
municipi.  
 
Del resultat de l’entrevista, es va valorar mantenir el suport a través del banc d’aliments i de les targetes 
del transport públic. 
  
La sra. T. va sol·licitar poder rebre ajut econòmic per a què una de les seves filles, la N.L., de 12 anys, 
pugui realitzar formació musical de guitarra a l’Escola de Música de la Vall del Tenes, per donar 
continuïtat a la que ja rebia al seu país d’origen. 
 
Hem fet les consultes oportunes a la regidoria d’Educació i a la direcció de l’EMVT i ens han confirmat 
que seria possible oferir-li una plaça de guitarra i un conjunt instrumental o orquestra de guitarres un cop 
fessin la prova de nivell.  
 
El cost d’aquesta formació es 567,70€, tot el curs comptant des d’octubre (70€ de matrícula i 497,70€ de 
mensualitat amb descompte de família nombrosa), d’acord amb la proposta econòmica presentada per 
l’EMVT. 
 
 
 
 
 



 
 
Tècnicament des d’Acció Social, un cop han fet 

revisió de la situació econòmica de la família, veuen viable concedir un ajut 
econòmic del 70% de la quota, per import de 397,39€, donat el perfil i les necessitats de la família, i tenint 
en compte la subvenció de la Diputació de Barcelona que disposa aquesta regidoria per a activitats per 
a menors en risc social.  
 
La resta de l’import fins arribar a la totalitat de la despesa 170,31 (20%) hauria de ser assumit per la 
unitat familiar de la Y.T.  
 
Aquesta despesa hauria d’anar amb càrrec a la partida d’Acció Social 04 232 48002. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cooperació i Migració, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar un ajut econòmic de 397,39€ per a la formació musical de la N.L.  
 
Segon.-  Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2022/924 APROVACIO DEFINITIVA DE LA RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS 
I INICI D’EXPEDIENT DE VALORACIÓ DE LA MASIA CAN FRANCI    
 
Expedient: 2022/3365 
 
La Junta de Govern Local, a la sessió del dia 1 de juliol de 2022, va acordar iniciar l’expedient 
d’expropiació forçosa per a l’adquisició de la Masia de Can Francí emplaçada a la parcel·la qualificada 
d’Equipament Cultural (clau Ec) del PMU-19 Can Franci, aprovant inicialment la relació de béns i drets 
relativa als propietaris i descripció dels béns i drets afectats.  
 
Es va publicar l’acord en el Butlletí Oficial de la Província i el diari El Punt de data 4 d’agost de 
2022, i a l’e-Tauler. Així mateix es va notificar als interessats. 
 
Durant el període d’informació pública el senyor P.P.L. ha presentat un escrit en el que manifesta 
que ell és l’únic titular del bé a expropiar.  
 
Vista la certificació del Registre de la Propietat que assenyala que en data 23 d’agost de 2022 es 
va inscriure la Masia de Can Franci a nom del senyor P.P.L. com a únic titular.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Estimar l’al·legació presentada pel senyor P.P.L. 
 
Segon.- Aprovar definitivament la relació concreta dels béns i drets afectats següent: 
 
- Masia de Can Francí amb una superfície edificada aproximada de 526 m2 segons la fitxa del catàleg 
de béns protegits.  
 
Dades registrals: 
 
 

- Finca registral número 627 



 
 
- Inscripció 5a. 

- Foli: 143 
- Tom 3348 
- Llibre 312 del Registre de la Propietat de Granollers. 

 
- Titular de la finca: 
 

- P.P.L., titular del ple domini d’una meitat indivisa per herència, segons  escriptura del 23 de 
juny de 2021, de la finca 627, foli 189, tom 170, llibre 6 inscripció 4a.  
 

Tercer.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament, Butlletí Oficial de la Província 
i diari dels de més difusió de la província. 
 
Quart.- Notificar aquest acord als interessats.  
 
Cinquè.- Iniciar expedient per la valoració del preu just i requerir al propietari per a què, de 
conformitat a l’article 29 de la Llei d’expropiació forçosa, en el termini de vint dies, a comptar del 
següent a la recepció d’aquesta notificació, presenti full d’apreuament, en el que concretin el valor 
en que estima els béns que s’expropien.  
 
 
4.2.- PRP2022/836 APROVACIÓ DE DEVOLUCIONS DEL CASAL D’ESPORTS D’ESTIU 2022 
 
Expedient: 2022/4600 
 
El 18 de juny de 2022 es van tramitar els rebuts del Casal d’Esports a través de l’Organisme 
Autònom Local de Gestió Tributària. 
 
La Regidoria d’Esports ha rebut instàncies sol·licitant devolucions de diferents serveis dels Casals. 
 
S’han estudiat i valorat totes les sol·licituds justificades correctament, ja que totes son per motius 
mèdics justificats. 
 
Vista la proposta del Regidor d’esports, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar la devolució d’un total de 162,20€ corresponents a Serveis dels Casals 2022, que 
no s’han pogut gaudir per motius mèdics justificats. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.  
 
 
4.3.- PRP2022/915 AUTORITZACIÓ DE BESTRETA PER A LA NIT DEL TERROR 2022 
 
Expedient: 2022/5064 
 
La Regidoria de Joventut organitza la Nit de Terror per aquest any 2022. Per tal de portar endavant 
l’activitat és necessària la compra de material. Es necessita una bestreta de 500€.  
 
 
 
Vista la proposta del Regidor d’infància i joventut. 
 



 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 

 
Primer.- Aprovar la concessió d’una bestreta de 500€ per la compra del material necessari per al 
desenvolupament de l’activitat “Nit del Terror 2022”, que anirà carregada al número de RC 2022/458 de 
la partida de Joventut amb número 02 3300 22609.  
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:40 de tot el que jo com a 
secretària certifico. 
 
 
 


