
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 15 DE JULIOL DE 2022 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 08:30 
Hora que acaba: 08:40 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
David Morales Campos 
 
També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Felicita Romero Olivares 
Marc Palet Rodríguez 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Albert Iglesias Boza 
 

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 8 de juliol de 2022 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’ACORDA APROVAR la relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de 
pagament número O/2022/43, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició 
i Reconeixement d’Obligació: 
 
 
 
 

- Empresa Sagalés SA; Subvenció servei municipal de transport, juny 22; d’import 
56.864,09€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 



- Empresa Sagalés SA; Subvenció servei municipal de transport, línia A7, juny 22; 
d’import 15.319,05€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Abast Systems and Solutions SL; E-series monitor Led; d’import 3.090,34€; 
amb càrrec a la partida 15/9200/62800. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- RECURSOS HUMANS 
 
3.1.1.- PRP2022/683 APROVACIO DE CONVOCATORIA I DE LES BASES DEL 
PROCES SELECTIU PER CONCURS DE MÈRITS DEL LLOC DE TREBALL DE 
TRESORER/A 
 
Expedient 2022/3613 
 
Vista la resolució PRE/1759/2022, de 7 de juny, per la qual s’acorda la creació i classificació 
del lloc de treball de tresoreria de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, reservat a personal 
funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala 
intervenció tresoreria, la forma de provisió de la qual és el sistema de concurs de mèrits. 
 
Vist l’anunci de la convocatòria a través de concurs de mèrits del lloc de treball de Tresorer/a 
reservat a personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’anunci de la convocatòria a través de concurs de mèrits del lloc de treball 
de Tresorer/a reservat a personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. 
 
Segon.- Publicar l’anunci de la convocatòria l’e.tauler electrònic de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt per un termini de 5 dies hàbils. 
 
Tercer.- Notificar al Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de 
Catalunya (CSITAL) de l’anunci que es publicarà perquè doni publicitat al seu web durant el 
mateix termini de cinc dies. 
 
 
3.2.- POLICIA 
 
3.2.1.- PRP2022/697 ACORD DE COOPERACIÓ EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE AMB L’ÀREA BÀSICA POLICIAL GRANOLLERS DE LA POLICIA DE LA 
GENERALITAT - MOSSOS D’ESQUADRA 
 
Expedient: 2022/3639 
 
1. Introducció  
 
L’Article 31 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, estableix que la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra ha de vigilar i 
controlar el compliment exacte de les mesures acordades pels òrgans judicials. En el marc 
de cooperació establert amb les forces i cossos de seguretat, les policies locals de Catalunya 
han de col·laborar per a assegurar el compliment de les mesures acordades pels òrgans 
judicials. 
 



Així, la cooperació i coordinació entre les Policies Locals i la Policia de la Generalitat–
Mossos d’Esquadra, es fa necessària per donar una atenció integral a les víctimes de 
violència masclista en l’àmbit de la parella (violència de gènere) en qualsevol de les 
diferents etapes, des del moment inicial de l’episodi, la denúncia, així com el seguiment 
i la protecció policial que pugui ser escaient segons l’avaluació personalitzada del risc.  
 
L’any 2010 es va signar un acord entre el nostre cos i el cos de Mossos d’Esquadra per tal 
de compartir les actuacions destinades al seguiment i protecció de les víctimes. 
 
2. Abast de l’Acord  
 
Per tal de permetre una millor avaluació de la situació de risc concreta de cada víctima, 
de manera que els jutjats de la dona puguin establir per exemple l’atorgament d’ordres 
de protecció o de mesures de seguretat, des del cos de MMEE s’ha incorporat un 
sistema de valoració del risc que es porta a terme en el moment de la denúncia de la 
víctima.  
 
Fins al moment, el nostre cos comptava amb un sistema d’avaluació del risc 
desenvolupat internament, inspirat això sí en el sistema d’avaluació del Cos Nacional de 
Policia, atès que no es tenia accés a l’aplicació SIAV (Sistema Integral Atenció a les 
Víctimes) del cos de Mossos d’Esquadra.  
 
El nou acord consentirà l’accés al SIAV i per tant la integració de la valoració, cosa que 
permetrà:  
 
1. L’homogeneïtzació dels atestats de violència de gènere davant l’autoritat judicial i la 
fiscalia.  
 
2. Establir una atenció policial a les víctimes de violència de gènere homogènia. 
 
3. La recerca de la màxima objectivitat mitjançant l’adopció d’un mètode en la valoració de 
risc que té una víctima de violència de gènere de patir episodis de violència física extrema o 
greu 
 
Igualment, el nou acord determina de manera més concreta les funcions de cada cos i 
una millor definició de la coordinació entre els dos cossos, especialment pel que fa al 
traspàs de fets que tinguin una avaluació del risc mitjà, alt, molt alt o extrem.  
 
Finalment, també es defineix que en el supòsit que es procedeixi a la detenció del presumpte 
autor, s’actuarà en virtut del Comunicat Intern 47/2021 Circuit de les persones detingudes 
per la PL de Lliçà d’Amunt 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’Acord de cooperació en matèria de violència de gènere entre la Policia 
Local Lliçà d’Amunt i l’Àrea Bàsica Policial Granollers de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.3.- SECRETARIA 
 
 
 



3.3.1- PRP2022/672 FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DEL BAR 
DEL PARC DEL TENES 
 
Expedeint 2019/4402    
 
En data de 17 de febrer de 2020 la Junta de Govern Local va acordar adjudicar el 
contracte d‘arrendament de les instal·lacions i els bens del Bar del Parc del Tenes de 
Lliçà d'Amunt, situades a l’Avinguda Països Catalans núm. 65-67 del municipi, a 
l’aspirant amb DNI 52918544Y. El contracte es va signar el 10 de març de 2020.  
 
En data de 22 de maig de 2022 (Registre d’Entrada núm. 6673), l’arrendatària va 
presentat escrit davant l’Ajuntament manifestant la seva voluntat de finalitzar el contracte 
amb data de 31 de maig de 2022.  
 
Vist que, segons dades del Departament d’Hisenda, l’arrendatària totalitza un deute per 
valor de 3.312,37 euros en concepte de rendes no satisfetes, d’acord amb el següent 
detall: 
 
Data  Import  Concepte   Doc.  Import líquid 
1-1-2022 237,50  Juny 2021   2021/74 287,38 
1-1-2022 475,00  Octubre 2021   2021/137 574,75 
1-1-2022 475,00  Novembre 2021  2021/151 574,75 
1-1-2022 118,75  Meitat juliol, agost, set’21 2021/158 143,69 
    Mig desembre anul. 6 i 11  
22-2-2022 501,12  Gener 2022   2022/5  606,36 
22-2-2022 501,12  Febrer 2022   2022/9  606,36 
14-3-2022 501,12  Març 2022   2022/36 606,36 
16-5-2022 501,12  Abril 2022   2022/41 606,36 
16-5-2022 501,12  Maig 2022   2022/67 606,36 
         

TOTAL 4.612,37 
    Ajut covid autònoms. 2a Convoc 2021   -500  
    Fiança contracte      -800 
 
       Total deute  3.312,37  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Aprovar la finalització del contracte d’arrendament de les instal·lacions i els bens 
del Bar del Parc del Tenes de Lliçà d'Amunt signat entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
i la senyora amb DNI ...544Y amb efectes a 31 de maig de 2022.  
 
Segon: REQUERIR a la interessada el retorn de la quantitat de 3.312,37 euros, el 
pagament del qual es pot fraccionar prèvia sol·licitud i aprovació per part del consistori.  
El pagament s’haurà de realitzar a l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ES41 0182 
6035 4302 0162 9024 (ref. EXPED-125/2019). 
 
Tercer: Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris 
per dur a terme l’operació. 
 
Quart: Notificar aquest acord als interessats.  
 
 
 
3.4.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 



 
3.4.1.- PRP2022/670   ADHESIÓ AL PROGRAMA BIOSPHERE DE TURISME, 
IMPULSAT PER DIPUTACIÓ DE BARCELONA I CAMBRA DE COMERÇ DE 
BARCELONA.    
 
Expedient: 2022/3576 
 
1 - «Compromís per a la sostenibilitat turística Comarques de Barcelona Biosphere» és un 
Programa adreçat a empreses, serveis i entitats públiques de les comarques de la província 
de Barcelona que volen millorar la gestió en sostenibilitat turística i el posicionament com a 
destinació turística. 
 
2.- El Programa reconeix les bones pràctiques que, alineades amb els 17 objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, tenen en compte la lluita 
contra el canvi climàtic, el medi ambient, el retorn social, les pràctiques econòmiques i 
l'entorn cultural. 
 
3.- El Programa l'impulsen la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona i l'implanten a les comarques els ens de 
gestió turística comarcals (Consell Comarcal, Consorci de Turisme o Agència de 
desenvolupament econòmic). 
 
4.- Des de Promoció Econòmica es vol liderar l'adhesió al Programa com una aposta de 
futur i com a entitat compromesa amb la sostenibilitat, per tal que serveixi d’exemple per 
les empreses i serveis del municipi que posteriorment es vulguin adherir. 
 
Vista la proposta del regidor de Promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Sol·licitar l'adhesió i aprovar el pagament de la quota anual de primera adhesió 
corresponent a 84,70€ (IVA inclòs) del Programa «Compromís per a la sostenibilitat turística 
Comarques de Barcelona Biosphere», a càrrec de la partida pressupostària 08 4300 22706 
“Projectes de Promoció Econòmica”. 
 
La quota anual de les successives renovacions serà de 48,04€ (IVA inclòs).  
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.5.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.5.1.- PRP2022/702 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES PER A LA LICITACIÓ 
DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL SAFAREIG PÚBLIC DEL PARC DEL 
TENES 
 
Expedient: 2022/3693 
 
És necessari executar les obres de Rehabilitació del safareig públic del Parc del Tenes 
segons el projecte aprovat. 
 
S’ha redactat el Plec de Clàusules per a la seva licitació. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Urbanisme, 
 



La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules per a la licitació de les obres de rehabilitació del 
safareig municipal del Parc del Tenes. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
No se n’han presentat 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 08:40 de tot el que jo 
com a secretària certifico. 
 


