
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER OPRDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 26 DE SETEMBRE DE 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:05 
Hora que acaba: 18:45 
 
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 Martin Montereo 
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 19 de setembre de 2022. 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’ACORDA APROVAR la relació comptable d’obligacions i propostes de manament de 
pagament número O/2022/56, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició 
i Reconeixement d’Obligació: 
 

- Comercial Gasuir SL; venda manual combustible; d’import 3.609,91€; amb 
càrrec a la partida 18/9200/22103. 

- Mir y Lagos Asociados SL; Honoraris Reparcelꞏlació PMU 4 Riera Seca; d’import 
5.394,40€; amb càrrec a la partida 19/1510/62700. 

- Especialidades Eléctricas Lausan SAU; comprovador de sistemes i suport tècnic; 
d’import 4.525,40€; amb càrrec a la partida 18/1621/62300. 



- Gil Forestal SL; Desbrossament d’herbes adventícies de carrers i altres espais 
de sòl urbà, segona fase; d’import 20.107,49€; amb càrrec a la partida 
13/1710/2100 

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

- Comercial Gasuir Sl; venda manual combustible; d’import 8.126,22€; amb càrrec 
a la partida 18/9200/22103. 

- Comercial Gasuir Sl; venda manual combustible; d’import 6.953,09€; amb càrrec 
a la partida 18/9200/22103. 

- Comercial Gasuir Sl; venda manual combustible; d’import 3.390,43€; amb càrrec 
a la partida 18/9200/22103. 

- Transports i Serveis Pou Padrós, treballs circuit 24 Hores; d’import 7.181,35€; 
amb càrrec a la partida 17/1532/61900. 

- Transports i Serveis Pou Padrós, treballs parada bus; d’import 3.158,10€; amb 
càrrec a la partida 17/1532/61900. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport, línia 7, juliol 22; d’import 
15.319,05€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport, juliol 22; d’import 
56.964,09€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport, línia 7, agost 22; d’import 
15.319,05€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport, agost 22; d’import 
56.964,09€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Asfaltos del Vallès SA; Certificació segona reasfaltat de diferents carrers del 
municipi; d’import 106.706€; amb càrrec a la partida 17/1532/61909. 

- Servobiat; Obres carrer Estany de Monastero, 12; d’import 3.753,64€; amb 
càrrec a la partida 25/1532/21000. 
 
 

3.- PROPOSTES 
 
3.1.- GENT GRAN 
 
3.1.1.- PRP2022/701   DEVOLUCIÓ IMPORT BUS IMSERSO    
 
Expedient: 2022/3691 
 
L’Ajuntament, des del Casal de la Gent Gran, tramita els viatges de l’IMSERSO. A l’hora, 
gestiona i coordina els desplaçaments amb autocar, tant a l’anada com a la tornada, de les 
persones que participen en el viatge i que prèviament han pagat. 
 
Des de la regidoria de Gent Gran es va organitzar una excursió al Jardí Botànic de Montjuïc. 
Aquesta activitat va ser suspesa per la situació de risc per altes temperatures. Alguns usuaris 
han decidit que no se’ls hi torni els diners i es compensi fent l’excursió al setembre, però 
altres inscrits no podran participar al setembre i solꞏliciten la devolució del que van pagar per 
la inscripció. 
 
El càrrec per retorn dels autocars d’IMSERSO i l’excursió s’han d’imputar a la R/C:  2022/273  
de la partida 06 3330 22609, i el total de l’import a retornar és de 60 euros 
 
Vista la proposta de la Regidora de gent gran. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el retorn a les persones relacionades de les quantitats que s’especifiquen: 



A.C.F. Import a ingressar: 50 euros 
 
J.V.G.  Import a ingressar: 10 euros 

 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.2.- ACCIÓ SOCIAL 
 
3.2.1.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
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: 
 

- PRP2022/797, I.B.F., un ajut de 271,04€ per suport terapèutic a infants en risc 
- PRP2022/823, A.B.R., un ajut de 210€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals  
- PRP2022/826, M.R.M.G., un ajut de 1.485€, casa d’acollida d’urgència per cas de 

VIDO 
- PRP2022/830, N.G., un ajut de 40€ per a transport 
- PRP2022/831, P.O.C., un ajut de 143,60€ per a transport 
- PRP2022/832, A.I.M.S., un ajut de 420€ renovació targeta d’aliments 
- PRP2022/841, D.G.G., un ajut de 420€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals 
- PRP2022/842, R.B,N,, un ajut de 100€ pel pagament de part de la matrícula a 

l’Escola d’Adults 
- PRP2022/844, J.F.P., un ajut de 40€ per a transport 
- PRP2022/845, J.F.P., un ajut de 40€ per a transport 
- PRP2022/846, M.A.C., un ajut de 53,90€ per a transport 
- PRP2022/847, M.C.C.R., Servei de treballadora familiar i auxiliar de neteja 

municipals 
- PRP2022/848, I.B.F., un ajut de 360€ renovació targeta moneder d’alimentació i 

higiene 
- PRP2022/860, E.F.C., un ajut de 750€ pel pagament de lloguer habitatge, dues 

mensualitats. 
 
 
3.2.4.- PRP2022/829   ENCÀRREC D’HORES DEL SERVEI D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA  AL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER A L’ANY 
2023    
 
Expedient: 2022/4575 
 
L’Àrea d’Acció Social proposa l’encàrrec d’hores de Servei d’atenció domiciliaria per el proper 
any 2023, en el marc del Conveni establert amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Vista la proposta de la Regidora d’acció social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
 
 
 



Únic.- Notificat al Consell Comarcal que en relació als serveis d’atenció a domicili l’encàrrec 
d’hores per la propera anualitat 2023, és el següent: 
 

- Servei de cura a la persona: 0 hores 
- Auxiliar de Neteja: 0 hores 

 
 
3.2.15.- PRP2022/839   REVOCACIO DE PROPOSTES DE COBRAMENT ERRONI 
TASSAD I NOVA PROPOSTA DE BAIXA DE REBUT I DEVOLUCIO DE COBRAMENT 
ERRONI TASSAD    
 
Expedient: 2022/4566 
 
Diversos usuaris van presentar instància per cobrament erroni a la plataforma de la Diputació 
de Barcelona de Tarificació de Serveis Socials a Domicili (TASSAD)  però no es va fer 
constar la baixa dels rebuts   
 
Vista la proposta de la Regidora d’acció social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa dels rebuts de la plataforma de tarificació de Serveis Socials a 
Domicili de la Diputació de Barcelona següents:  
 
Càrrec  Valor  Exercici Import 
 
2539746 103  2021  46,80€ 
2539746 151  2021  93,60€ 
2228521 106  2021  55,23€ 
2228521 153  2021  55,23€ 
2539746  53  2021  88,87€ 
2539746 125  2021  55,23€ 
2539747  12  2022  88,87€ 
2539748    1  2022  88,87€ 
2228521 152  2021  14,42€ 
2539747  17  2022  21,63€ 
2539752  41  2022  21,63€ 
2228521 143  2021  14,42€ 
2228521 145  2021  14,42€ 
 
Segon .- Reconèixer el dret a devolució dels rebuts i imports que s'indiquen a continuació:  
 
Càrrec  Valor  Exercici Pagat (ppal/rec./id) 
 
2539746 103  2021  46,80€ 
2539746 151  2021  93,60€ 
2228521 106  2021  69,57€ 
2228521 153  2021  69,58€ 
2539746  53  2021  88,87€ 
2539746 125  2021  55,23€ 
2539747  12  2022  88,87€ 
2539748    1  2022  88,87€ 
2228521 152  2021  22,82€ 
2539752  41  2022  21,63€ 
2228521 143  2021  14,42€ 



2228521 145  2021  14,42€ 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’ORGT i a la intervenció Municipal. 
 
 
3.3.- SECRETARIA 
 
3.3.1.- PRP2022/851 DECLARAR DESSERTA LA LICITACIÓ DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DEL SAFAREIG PÚBLIC DEL PARC DEL TENES DE LLIÇÀ 
D’AMUNT    
 
Expedient: 2022/3693. PRP851 
 
Vist que el termini de presentació d’ofertes per participar en el procediment de contractació 
de l’execució de les obres de Rehabilitació del safareig públic del Parc del Tenes de Lliçà 
d’Amunt va concloure el passat 16 de setembre de 2022, inclòs, sense que s’hagi presentat 
cap oferta. 
 
D’acord amb l’art. 150.3 de la vigent Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Declarar deserta la licitació de l’execució de les obres de Rehabilitació del safareig 
públic del Parc del Tenes de Lliçà d’Amunt  
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal. 
 
 
3.3.2.-  DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DE PAVIMENT 
DEL CARRER PEP VENTURA I PART DEL CARRER PAU CLARIS I DE 
REPAVIMENTACIÓ DE PART DE L’AV. PAÏSOS CATALANS 
 
L’empresa Obres i Paviments Llovet SL, ha solꞏlicitat la devolució de la fiança dipositada per 
respondre del contracte per l’execució de les obres de Restauració del paviment de la 
calçada del C/ Pep Ventura i part el C/ Pau Claris i de repavimentació de part de l’avinguda 
Països Catalans, d’import 10.957,90€ 
 
Vist l’Informe favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la devolució de la garantia dipositada per l’empresa Obres i Serveis Llovet SL, 
per l’execució de les obres de Restauració del paviment de la calçada del C/ Pep Ventura i 
part el C/ Pau Claris i de repavimentació de part de l’avinguda Països Catalans, d’import 
10.957,90€. 
  
 
3.4.- EDUCACIÓ 
 
3.4.1.- PRP2022/579   CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT I EL 
CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ CALDES    
 
 
 
 



I.- La cooperativa CAPIVO SCCL (Centre d’Atenció a la Primera Infància del Vallès 
Oriental, societat cooperativa catalana limitada) és una entitat sense ànim de lucre que 
gestiona el CDIAP  Caldes i el CDIAP  Granollers. 
 
II.- El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) Caldes és un servei 
creat  l’any 2008, que forma part de la Xarxa pública de Centres de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç de Catalunya que manté un concert amb  el Departament de 
Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. El seu àmbit d’actuació geogràfica 
comprèn les poblacions de Caldes de Montbui, Bigues i Riells, Castellterçol, Castellcir, 
Granera, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Santa Eulàlia de Ronçana, Sant Feliu de Codines 
i Sant Quirze de Safaja. Aquesta zona ja era atesa pel CDIAP Granollers des de l’any 
1985. En el moment de la creació del CDIAP Caldes, part de l’equip de Granollers passa 
a formar part de l’equip del nou CDIAP de Caldes amb la intenció que el servei que 
ofereixi el nou CDIAP tingui la mateixa qualitat i parteixi de l’experiència acumulada 
durant tots aquests anys en aquesta zona. 
 
III.- El CDIAP és un servei d’assistència dirigida a l’infant  i a la seva família que té per 
objectiu la prevenció, la detecció i el tractament dels trastorns o risc del 
desenvolupament, en l’àmbit bio-psicosocial. Disposa d’un equip interdisciplinari de 
professionals especialitzats en petita infància format per metges neuropediatres, 
psicòlegs, pedagogs, logopedes, fisioterapeutes i treballadores socials. 
 
IV.- El present conveni  té per objecte establir la colꞏlaboració entre el CDIAP i  les 
escoles bressols municipals per a la detecció i orientació de possibles alteracions en el 
desenvolupament dels infants a les escoles bressol.  Quan l’escola Bressol compti amb 
l’assessorament d’una Psicòloga municipal, s’entendrà que els aspectes més 
psicològics ja estaran detectats i atesos per aquesta professional. Es buscarà la millor 
manera de portar a terme la prevenció i la detecció en cada cas, en funció de les 
dificultats que s’observin en els infants. 
 
Vista la proposta del Regidor d’Educació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i el Centre de 
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Caldes, a l’objecte d’establir la colꞏlaboració 
entre el CDIAP i  les escoles bressols municipals per a la detecció i orientació de 
possibles alteracions en el desenvolupament dels infants a les escoles bressol.   

 
Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest 
acord. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2022/880 DECLARACIÓ D’EXECUCIÓ D’EMERGÈNCIA DELS TREBALLS DE 
REPARACIÓ DEL COLꞏLECTOR DE CLAVEGUERAM DE JOSEP MARIA DE 
SAGARRA    
 
Expedient: 2022/4804 
 
En data 22 de setembre de 2022 l’empresa Drenatges del Besòs realitza inspecció 
mitjançant càmera CCTV a través del clavegueram del carrer Josep Maria de Sagarra. 



S’entra pel pou 22-1622 i a quatre metres ja s’observa el colꞏlapse total del colꞏlector, 
impedint a la càmera robòtica continuar.  
 
Posteriorment s’entra pel pou aigües amunt, pou 4140, per intentar determinar quin és 
el tram afectat. Als set metres ja es comença a trobar fissures importants al tub, 
empitjorant el seu estat estructural fins que als 15 metres es troba el colꞏlapse total. Així 
doncs, i tenint en compte que el tram entre pous és de 45 metres, es determina un 
esfondrament del colꞏlector de 26 metres, mentre que la resta del tub es troba en estat 
greu de conservació, sent imminent el seu colꞏlapse.  

 
En data 23/09/2022 l’enginyer tècnic municipal redacta informe de solꞏlicitud de 
declaració d’execució d’emergència de la reparació del colꞏlector de clavegueram del 
carrer Josep Maria de Sagarra entre els pous 22-1622 i 4140. 
  
En dit informe es justifica l’article 120 de la LCSP per a l’aplicació de la tramitació 
d’emergència, ja que es considera que el greu estat en el que es troba el colꞏlector del 
c/Josep Maria de Sagarra comporta perills greus per a bens i persones.  
 
Vista la proposta de la Regidora de territori i obres públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la declaració d’execució d’emergència dels treballs de reparació del 
colꞏlector de clavegueram de Josep Maria de Sagarra entre els pou 22-1622 i 4140. 
 
 
4.2.- PRP2022/850 INSTALꞏLACIÓ D’UN PUNT DE RECÀRREGA PER A VEHICLES 
ELÈCTRICS AL CARRER MATARRANYA 18  
 
Expedient: 2022/4693 
 
1 - Al nou aparcament públic del carrer Matarranya es vol instalꞏlar 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:  
 

Empresa 
Import sense 
IVA 

Endesa X Servicios S.L. 14.419,92 € 
Nespla Instalꞏlacions S.L. 13.886,94 € 
Ibetek Serveis, S.L.  12.218,65 € 

 
Vista la proposta de la Regidora de territori i obres públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 



Primer.- Adjudicar a l’empresa IBETEK SERVEIS, S.L. la instalꞏlació d’un punt de recàrrega 
per a vehicles elèctrics al carrer Matarranya 18 de Lliçà d’Amunt, per l’import de 12.218,65€, 
més l’Iva. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
4.3.- PRP2022/838 SUBMINISTRAMENT I INSTALꞏLACIÓ DE LLUMINÀRIES LED AL 
NUCLI URBÀ DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Expedient: 2022/4616 
 
1 – Al Nucli Urbà es vol realitzar el canvi de lluminàries a LED. 
 
2 – D’acord amb els preus de l’Acord marc de l’ACM, el pressupost del material de les 
lluminàries LED, amb l’empresa Novatilu, S.L. és de 214.190,28 euros IVA inclòs. 
 
3 – D’acord amb els preus de l’Acord marc de l’ACM, el pressupost d’instalꞏlació de les 
lluminàries LED, amb l’empresa Alumbrados Viarios S.A és de 59.198,04 euros IVA 
inclòs. 
 
4 – L’ACM indica que s’han d’aprovar els documents dels models d’adhesió a l’Acord 
marc. 
 
Vista la proposta de la Regidora de territori i obres públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el document del model d’adhesió a l’Acord marc pel material de les 
lluminàries LED, amb l’empresa Novatilu, S.L. 
 
Segon.- Aprovar el document del model d’adhesió a l’Acord marc, per la instalꞏlació de 
les lluminàries LED, amb l’empresa Alumbrados Viarios S.A. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18,45 hores, de tot el 
que jo com a secretària certifico. 


