
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 17 D’OCTUBRE DE 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 16:30 
Hora que acaba: 17:00 
 
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 SESSIO ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, que 
fou el dia 10 d'octubre de 2022. 
 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la relació comptable d’obligacions i propostes de manament de 
pagament número O/2022/62, que conté els següents documents d’Autorització, 
Disposició i Reconeixement d’Obligació: 
 

- Iberdrola Clientes SAU; potencia facturada, d’import 12.816,84€; amb càrrec a 
la partida 16/9200/22100. 

- Iberdrola Clientes SAU; potencia facturada, d’import 14.264,75€; amb càrrec a 
la partida 16/9200/22100. 

- Associació Arae per la Promoció de l’Aprenentatge; Projecte Creix, octubre 2022; 
d’import 3.206,50€; amb càrrec a la partida 03/3230/22699. 

- Ramcon; Neteja de vidres de les dependències municipals; d’import 11.783,14€; 
amb càrrec a  la partida 16/9200/22701. 

- Ibertpac SL; control de tèrmits subterranis a l’escola Bressol; d’import 4.330,76€; 
amb càrrec a la partida 26/3110/22699. 

- Ricoh España SL; articles informàtics; d’import 6.745,22€; amb càrrec a la 
partida 15/9200/62600. 



- Producciones Mic SL; Impressió del butlletí municipal Informa’t; d’import 
3.041,59€; amb càrrec a la partida 21/9200/22799. 

- Empresa Sagalés SA; Servei de transport de Lliçà d’Amunt, línia 7, setembre 
2022; d’import 15.319,05€; amb càrrec a la partida 11/4411/2230 

- Empresa Sagalés SA; Servei de transport de Lliçà d’Amunt, setembre 2022; 
d’import 56.864,09€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300 

- Imprempta Galobart SL; Impressió llibre “La meva comarca. El Vallès Oriental”; 
d’import 4.942,03€; amb càrrec a la partida 03/3230/22899. 

- Comercial Gasuir SL; venda manual, combustible; d’import 7.066,84€; amb 
càrrec a la partida 18/1621/22103. 

- Comercial Gasuir SL; venda manual combustible; d’import 7.809,30€; amb 
càrrec a la partida 18/1621/22103. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- RECURSOS HUMANS 
 
3.1.1.- PRP2022/931 NOMENAMENT FUNCIONARI CARRERA AGENT POLICIA 
LOCAL 
 
La Junta de Govern Local en sessió efectuada el dia 10 de febrer de 2020 va acordar 
nomenar al senyor M. S. C. agent de la Policia Local en pràctiques. 
 
Vist que ha realitzat el curs de formació bàsica que organitza l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya i que segons queda acreditat en l’expedient ha superat el període 
de pràctiques establert en les bases de la convocatòria. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Nomenar al senyor M. S. C., agent de la Policia Local de Lliçà d’Amunt en el 
personal funcionari de carrera d’aquesta corporació integrat a l’Escala d’Administració 
Especial, sots-escala de Serveis Especials, escala bàsica, grup titulació C2. 
 
Segon.- Citar al senyor M. S. C. per tal que prengui possessió del seu càrrec. 
 
 
3.2.- 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: 
 

- PRP2022/920, I.B.F., un ajut puntual de 600€., corresponent a dos mesos 
de lloguer de l’habitatge. 

- PRP2022/925, N.G., un ajut de 420€ renovació targeta moneder 
- PRP2022/927, L.P.C., un ajut de 360€ renovació targeta moneder 
- PRP2022/934, A.D.L., un ajut de 420€ per alimentació i higiene 
- PRP2022/935, C.C.I., un ajut de 210€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/938, L.D.R, Servei de Teleassistència, amb quota de 7,53€ 

mensuals. 
 
 
 



3.3.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.3.1.- PRP2022/930 PUNT DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS A LA 
CARRETERA DE PALAUDÀRIES 88 DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Expedient: 2022/5149 
 
1 - A l’aparcament públic de la Carretera de Palaudàries 88 es vol instal·lar un punt de 
recàrrega tipus semi ràpida per a vehicles elèctrics. 
 
2 - Aquesta infraestructura de recàrrega fomentarà la compra de vehicles elèctrics i 
híbrids entre la ciutadania. 
 
El vehicle elèctric contribueix a reduir el soroll i les emissions locals de NOx, PM10 i 
d’altres contaminants, millorant la qualitat de l’aire allà on circula el vehicle, amb els 
beneficis per a la salut que això comporta. 
 
3 - S’ha demanat pressupost a tres empreses, les quals han presentat els següents 
preus sense IVA: 
 

- Endesa x Servicios S.L. 15.598,87 € 
- Ibetex Serveis, S.L. 12.218,65 € 
- Nespla Instal·lacions,S.L. 11.881,96 € 
-  

Vista la proposta presentada per la Regidora de Territori i Obres Públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Nespla Instal·lacions, S.L. el contracte per la instal·lació 
d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics a la carretera de Palaudàries, 88, per 
l’import d’11.881,96€, més l’Iva. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.4.- SECRETARIA 
 
3.4.1.- PRP2022/932 APROVACIÓ DEL NOU CONVENI DE CESSIÓ DE LA FINCA 
DEL CARRER EMPORDÀ, 113 PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
TELECOMUNICACIONS AL MUNICIPI 
 
Exped 927/2012 
 
En data de 25 de juny de 2012, VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. i l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt van signar un Conveni de Col·laboració per promoure les condicions adients 
per al desenvolupament i desplegament de las infraestructures de telecomunicacions 
mòbils necessàries per a prestar al municipi de Lliçà d’Amunt un servei d’òptima qualitat 
i capacitat. Així, es va concedir a VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. l’ús de l’espai necessari 
per a la instal·lació d’una infraestructura i equipament de telecomunicacions a la finca 
de titularitat Municipal situada al núm. 113 del carrer Empordà de Lliçà d’Amunt. 
 
Posteriorment, fruit d’una escissió parcial, amb efectes des del 18 de març de 2020, 
VANTAGE TOWERS, S.L.U. és titular de la unitat econòmica dedicada a la gestió de 
les infraestructures passives de telecomunicacions de VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 



Aquesta operació d’escissió implica el traspàs per successió universal de la relació 
contractual referida en el paràgraf anterior. 
 
Per aquesta raó, és necessària la signatura d’un nou Conveni Administratiu entre 
VANTAGE i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt amb l’objectiu establir els mecanismes que 
articularan la col·laboració entre les parts per tal de donar continuïtat a l’objectiu comú 
d’estendre, desenvolupar i millorar els serveis de telecomunicacions a l’emplaçament 
esmentat al paràgraf primer. 
 
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. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Aprovar el conveni de cessió a la mercantil VANTAGE TOWERS, S.L.U de la 
finca del núm. 113 del carrer Empordà de Lliçà d’Amunt per tal de donar continuïtat a 
l’objectiu comú d’estendre, desenvolupar i millorar els serveis de telecomunicacions al 
municipi de Lliçà d’Amunt, per les raons exposades anteriorment. 
 
Segon: Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris  
per dur a terme l’operació. 
 
Tercer: Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.5.- INFÀNCIA I JOVENTUT 
 
3.5.1.- PRP2022/933 APROVACIÓ DEL PLEC DE BASES I CONVOCATÒRIA DEL 
PROCEDIMENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL PARC DE NADAL 2022 
 
Expedient: 2022/5144 
 
La regidoria de Joventut organitza el Parc de Nadal per l’any 2022 i per a la seva 
realització s’obre un concurs públic. El plec de clàusules contempla un concurs 
d’adjudicació obert simplificat i el cost màxim serà d’11.000€ més IVA, carregats al 
pressupost de Joventut número 02 3300 22609 amb número d’RC 2022/449. 
 
Vista la proposta del Regidor de Joventut, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el Plec de clàusules i convocar el concurs públic per a l’adjudicació de la 
gestió del Parc de Nadal 2022. 
 
 
3.6.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.6.1.- PRP2022/936, APROVACIÓ DE LES BASES DE LA CAMPANYA “LA 
TARDOR PORTA PREMI” 
 
Expedient: 2022/5173 
 



En el marc de la Campanya de Tardor 2022, la Regidoria de promoció econòmica ha 
redactat les Bases del Concurs “La Tardor porta Premi” amb la col·laboració dels 
establiments participants.  
 
Dels premis establerts, l’Associació de Comerciants aporta 50 € per a cadascun dels 
premis. 
 
Vista la proposta del Regidor de Promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les Bases del Concurs “La tardor porta premi 2022” redactades per la 
Regidoria de promoció econòmica, conjuntament amb l’Associació de Comerciants de 
Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Aprovar la dotació del premi, per un import total de 450€, dels quals 300€ els 
aportarà l’Ajuntament i 100€ l’Associació de Comerciants de Lliçà d’Amunt. 
 
 
3.7.- INTERVENCIÓ 
 
3.7.1.- PRP2022/929   PAGAMENT A L’ENTITAT BARRI LA SAGRERA DE DOS 
AJUTS DE CULTURA, DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A PROJECTES I 
ACTIVITATS D'UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL 2022, UN COP JUSTIFICATS   
 
Expedient: 2022/5134 
 
Vistos els informes favorables de la regidoria de Cultura, respecte les justificacions 
presentades per l’entitat Associació Barri La Sagrera de Lliçà d’Amunt (CIF G66772930), de 
les següents subvencions concedides per l’Ajuntament, dins la convocatòria d’ajuts a 
projectes i activitats d’utilitat pública i interès social de l’any 2022: 
 

Convocatòria i activitat Subvenció, 
en € 

Pagat 
50% 

Resta 
pendent 

Ajuts a activitats veïnals per festes de barri (2022-CULT-
1): Sopar de barri. 

500,00 250,00 250,00 

Ajuts a entitats culturals que promoguin activitats 
d’interès cultural en el propi municipi (2022-CULT-2): 
Nits d’estiu. 

1.774,19 887,09 887,10 

 
Vist que s’ha fet un primer pagament del 50% dels ajuts, i que hi ha saldo suficient en 
l’aplicació 01 3380 48000 del Pressupost de despeses 2022, per pagar els imports restants. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les justificacions presentades per l’entitat Associació Barri La Sagrera de 
Lliçà d’Amunt, respecte els dos ajuts indicats. 
 
Segon.- Aprovar el pagament a l’entitat Associació Barri La Sagrera de Lliçà d’Amunt de 
250,00 euros i de 887,10 euros, com a pagament del 50% restant de cada ajut, a càrrec de 
l’aplicació indicada. 



 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.7.2.- PRP2022/937 APROVACIÓ DEL TERCER PAGAMENT A L’ASSOCIACIÓ DE 
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL, DINS LA SUBVENCIÓ PER A L’ANY 2022   
 
Expedient: 2022/5191 
 
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt (CIF G62906037). 
 
Atesa la labor anual de prevenció en matèria de riscos que realitza l’Associació, i que les 
despeses del funcionament de l’Associació es paguen mitjançant la subvenció que 
l’Ajuntament paga a l’entitat. 
 
Vist que el Pressupost municipal de despeses per a l’any 2022 disposa de l’aplicació 12-
1350-48001 Subvencions protecció civil. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar a favor de la l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt 
(CIF G62906037), un pagament avançat de 7.500 €, a imputar a l’aplicació 12-1350-48001 
del pressupost municipal de despeses de l’any 2022, com a tercer pagament dins el Conveni 
entre l’Ajuntament i l’entitat per a l’any 2022. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2022/939   AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DE DADES DE LA XARXA 
D'ABASTAMENT D'AIGUA MUNICIPAL QUE ABASTEIX DIVERSOS CARRERS DE 
LLIÇÀ DE VALL    
 
Expedient: 2022/5195 
 
La xarxa d’abastament d’aigua potable de Lliçà d’Amunt abasteix diversos carrers del 
municipi de Lliçà de Vall, a les urbanitzacions de Ca l’Estapé i Can Salgot. 
 
L’Ajuntament de Lliçà de Vall vol realitzar un Pla Director per l’abastament d’aigua d’aquests 
carrers, motiu pel qual ha demanat accedir a algunes dades de la xarxa d’abastament 
municipal.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni per la cessió de les dades de la xarxa d’aigua necessàries per 
a la redacció del Pla Director d’abastament d’aigua que està redactant l’Ajuntament de Lliçà 
de Vall. 
 
Segon.- Autoritzar l’alcalde a signar l’esmentat conveni. 
 
 



 
4.2.- PRP2022/943.- APROVAR INICIALMENT PER SEGONA VEGADA EL 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL GUAL INUNDABLE DEL RIU TENES DE LLIÇÀ 
D’AMUNT 
 
En data 21 de juny de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte 
constructiu del gual inundable del riu Tenes de Lliçà d’Amunt. 
 
Aquest projecte va estar a exposició pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la 
Província del dia 2 de juliol de 2021 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
l’1 de juliol de 2021. 
 
Així mateix es va sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua autorització per l’execució de 
les obres. 
 
Vist l’informe desfavorable emès per l’Agència Catalana de l’Aigua en data 12 d’agost 
de 2021. 
 
Vist el nou projecte presentat per la seva aprovació. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte municipal. 
 
De conformitat al que preveu l’article 37 del Reglament d’Activitats, Obres i Serveis dels 
Ens Locals. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Tornar a aprovar inicialment el Projecte constructiu del gual inundable del riu 
Tenes de Lliçà d’Amunt, amb un pressupost de 171.138’13 euros (IVA exclòs). 
 
Segon: Sotmetre’l a informació pública, durant el termini de trenta dies, mitjançant edicte 
al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament. Durant aquest termini els interessats el podran examinar i 
formular-hi les al·legacions que considerin pertinents 
 
Tercer: En cas que durant el període d’informació pública no es produís cap tipus 
d'al·legació o reclamació aquest projecte es donaria per aprovat definitivament, sense 
necessitat de cap nou acord. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 17:00 de tot el que 
jo com a secretària certifico 


