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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 5 
D’OCTUBRE DE 2015 

 

Lliçà d’Amunt, 5 d’octubre de 2015. 

A les 18,10 hores es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió 
ordinària de primera convocatòria, que presideix l’Alcalde, senyor Ignasi Simon i Ortoll. 
Hi assisteixen els regidors Jordi Juárez Heredia, Lourdes Maria Estéfano Orozco, 
Albert Iglesias Boza, Maria del Mar Pedrerol Villarroya I Fran Sánchez Castilla. Són 
assistits per la Secretària accidental de la Corporació Sra. Gemma Navarro i 
Medialdea i per l’Interventor municipal, Sr. Josep Vivancos i Monter. 

 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local, efectuada el 
dia 28 de setembre de 2015. 

 
 
2 – DESPESES 
 
S’acorda aprovar el següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades de 
RMO, maig 2015; d’import 7.307,54 €; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Jardineria Pedrerol SCP; desbrossaments de diferents zones verdes; d’import 
3.472,70€; amb càrrec a la partida 18/1710/21000. 

- Technology 2050 SL; servei venta DEA; d’import 11.253 €; amb càrrec a la 
partida 26/3110/22699. 

- Llonch Clima SL; manteniment climatització del primer trimestre de 2015; 
d’import 8.917,61€; amb càrrec a la partida 15/9200/21300. 

- Endesa Energia SA Unipersonal; consum elèctric; d’import 38.371,29€; amb 
càrrec a les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 
10/9240/22100, 15/1650/22100 i 16/9200/22100. 
 
 

 
3 – APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DE L’EQUIPAMENT MUNICIPAL 
DEL BARRI DE PALAUDALBA 
 
S’acorda aprovar la minuta del Conveni a establir entre l’Associació de Veïns de 
Palaudalba i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per la cessió de l’ús de l’equipament social 
de titularitat municipal ubicat el barri de Palaudalba – carretera de Palaudàries s/num., 
per la realització d’activitats d’interès general per a la població; i facultar al senyor 
Alcalde, Ignasi Simon i Ortoll, per a la signatura d’aquest conveni en nom i 
representació de l’Ajuntament. 
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4 – CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CASAL DE LA GENT 
GRAN A PALAUDÀRIES 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt vol dur e terme un projecte per la construcció d’un Casal de 
la Gent Gran a Palaudàries.  

En aquest sentit, al març de 2014 es va aprovar la contractació d’un despatx d’arquitectes 
per realitzar un avantprojecte per situar aquest equipament al costat de l’actual local social 
de can Salgot, dins la parcel·la municipal situada al carrer Palamós, número 12. 

Un cop analitzats tots els aspectes i consideracions a tenir presents, respecte a la situació i 
el contingut d’espais que ha d’oferir un equipament d’aquest tipus, es va considerar 
estudiar la viabilitat de la instal·lació del Casal de la Gent Gran, al costat d’una de les 
centralitats d’equipaments repartides pel municipi, com és la de Palaudàries, just a tocar 
amb l’actual Centre Cívic, l’Escola Bressol i molt a prop del CAP. 

Vista la càrrega de projectes i obres en marxa, gestionades i supervisades per part dels 
Serveis Tècnics, així com també d’altres projectes que s’estan elaborant, es proposa la 
contractació dels serveis externs d’un despatx d’arquitectes per la redacció d’aquest 
projecte. 
 
Així, s’ha contactat amb despatxos d’arquitectes, per tal que presentin pressupostos per 
l’elaboració del projecte que es vol dur a terme, i que continguin els següents aspectes: 

 
- avantprojecte 
- projecte bàsic 
- projecte executiu 
- presentació del projecte 

 
Les empreses que han respòs a aquesta nova sol·licitud, i les seves ofertes són (preus 
sense iva): 
 

a) Ofertes de CPVA Arquitectes: 
a. Avantprojecte   5.850 € 
b. projecte bàsic 10.864 € 
c. projecte executiu 12.536 € 
d. presentació del projecte   1.100 € 
 
Total          30.350 € 

 
b) Ofertes de PUIG-PEY i PUJOL Arquitectes: 

a. Avantprojecte   7.300 € 
b. projecte bàsic 12.850 € 
c. projecte executiu 13.900 € 
d. presentació del projecte   2.100 € 

 
Total          36.150 € 

 
c) Ofertes de LLUÍS SATORRAS i MARTÍ Arquitecte: 

a. Avantprojecte   6.730 € 
b. projecte bàsic 11.900 € 
c. projecte executiu 14.250 € 
d. presentació del projecte   1.850 € 
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Total          34.730 € 
 

Una vegada examinades les ofertes i considerat el coneixement que tenen de projectes 
similars executats per aquesta empresa, al coneixement tècnic en obres d’aquestes 
característiques, 

Vista la proposta de la Regidora  d’urbanisme, habitatge, infraestructures i equipaments 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Encarregar els treballs de redacció de l’avantprojecte del Casal de la Gent Gran de 
Palaudàries, a l’empresa CPVA arquitectes, per un import de  30.350 € (més iva)  

Segon.- Imputar aquesta despesa a la partida del pressupost de l'Ajuntament de Lliçà 
d'Amunt de l'any 2015, 17-3370-63200 CASAL GENT GRAN APLAUDÀRIES. 

Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 

 
 
5 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
5.1.- TRASLLAT DE L’ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN DE 18 D’AGOST DE 
2015 AL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL. RECONEIXEMENT DEL 
SAD AL CCVO I RELACIÓ DETALLADA DELS CASOS SAD DEPENDÈNCIA I SAD 
SOCIAL A TRASLLADAR 
 
Atès que per tal que el Consell Comarcal del Vallès Oriental presti el Servei d’Atenció 
a Domicili (SAD) a l’Ajuntament, es va aprovar per la Junta de Govern Local de data 
18 d’agost de 2015 sol·licitar l’adhesió a l’esmentat servei. 
 
Atès l’informe favorable de la Responsable Tècnica de Serveis Socials de data 31 de 
juliol de 2015 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la relació actual de les persones beneficiàries de SAD de 
Dependència i SAD Social que a partir de l’1 de novembre s’encarrega la prestació al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental: 
 

1. Les persones beneficiàries del SAD de Dependència. 
2. Les persones beneficiàries del SAD SOCIAL 
3. La data d’inici del servei prestat per l’Ajuntament 
4. Les hores mensuals destinades a cada beneficiari segons tipologia del servei 
5. Els dies de la setmana i l’horari de prestació 

 
Les hores que s’encarreguen de la prestació del servei al Consell son de servei de 
cura de la persona i de la llar,  cal especificar que les hores al Servei de la LLAR es 
continua fent des del servei propi de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.  
 
S’adjunta relació detallada del SAD de Dependència i SAD social, (a la graella 
especifiquem hores de cada usuari de cura i de neteja de la llar, recollides al acord PIA 
per facilitar la informació de cada usuari, però recordem que només encarreguem al 
Consell les hores de SAD de cura de la persona i de la llar ) 
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SAD DEPENDÈNCIA 
 

 
 
SAD SOCIAL 
  

 

Aprovació del reconeixement del servei per part de l’Ajuntament 

Nom 
Primer 

cognom 
Segon 

cognom 

Data d’inici 
de la 

prestació 
del servei 

reconeguda

Hores 
SAD 

recollides 
a l’acord 

PIA 
(mensuals)

Hores mensuals 
servei de cura de 
la persona i de la 

llar (incloure 
serveis 

d’acompanyament) 

Dies de 
la 

setmana 
i horari 

de 
prestació 

del 
servei de 
cura de 

la 
persona 
i de la 

llar 

Hores 
mensuals 
del servei 
de neteja 
de la llar 

I. B. 02/11/2015 20

12 Dls i Dx 
9:30-
10:30 

8 

P. B. 02/11/2015 4 4 DX 8-9h 0 

P. B. 02/11/2015 14

4 Dts 
10:30-
11:30h 

8 

E. P. 02/11/2015 15

8 Dll12-
13h i Dv 
10-11h 

8 

Aprovació del reconeixement del servei per part de l’Ajuntament 

Nom 
Primer 

cognom 
Segon 

cognom 

Data d’inici 
de la 

prestació 
del servei 

reconeguda

Hores mensuals 
servei de cura de 
la persona i de la 

llar (incloure 
serveis 

d’acompanyament)

Dies de 
la 

setmana 
i horari 

de 
prestació 

del 
servei de 
cura de 

la 
persona 
i de la 

llar 

Hores mensuals 
del servei de 

neteja de la llar 

A. F. 02/11/2015
8 Dx10:30-

12:30 
8 

N. B. 02/11/2015

4 DL 
12:30-
13:30h 

0 

L. A. P. 02/11/2015

8 Dl i DC 
18-19h 

0 

V. U. 02/11/2015

4 Dm 17-
18h 

0 

E. C.   

8 Dmtsi i 
Dc 18-
19h 

0 
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Segon.- La previsió d’hores  de novembre i desembre de 2015 son 45hores / 
setmanals: 
 
Per l’any 2016 la previsió total d’hores son de 2340 hores amb un marge d’un 10%+-. 
Assignades al pressupost de Serveis Socials any 201 la partida pressupostària: 4-
2310-22699 2  
 
Tercer.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
 
 
5.2.- ATORGAMENT D’AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR PEL CURS 2015-16 ALS 
INFANTS AFECTATS PEL CODI 3 
 
El 17 de setembre de 2015 el Consell Comarcal del Vallès Oriental va comunicar la 
resolució de la convocatòria de les beques de menjador escolar pel curs 2015-16 de la 
comissió de govern de 9 de setembre, on s’indica que s’ha denegat la beca de 
menjador a 37 sol·licitants del nostre municipi per motiu de codi 3. 
 
El codi 3 significa que “desestimen la beca per manca de consignació pressupostària 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Nogensmenys pel 
cas que el Departament ampliï la consignació pressupostària, el Consell Comarcal 
podrà atorgar les beques d’acord amb les bases reguladores dels ajuts de menjador”. 
 
Examinat el tema, la Regidoria de Benestar i Família proposa atorgar una ajut del 50% 
del preu del menú als 37 alumnes que es troben dins d’aquest supòsit, per a tot el curs 
escolar 2015/16, amb un import màxim de de 19.426,28€. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament d’un ajut del 50% del preu del menú del menjador 
escolar per a tot el curs 2015/16, als 37 alumnes de Lliçà d’Amunt als quals els ha 
estat denegada la beca per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental en motiu del 
codi 3. 
 
Segon.- Destinar a aquests ajuts l’ import màxim de de 19.426,28€. 
 
 
 
6 – AFERS SOBREVINGUTS 
 
6.1.– APROVACIÓ D’UN ACORD DE VOLUNTARIAT PER IMPARTIR TALLERS A 
LA BIBLIOTECA DE CA L’OLIVERES 
 
Vista la proposta efectuada per la Directora de la Biblioteca Municipal de Ca l’Oliveres, 
per formalitzar un acord de voluntariat amb un particular per la realització i coordinació 
d’activitats d’interès general, dins de les instal·lacions de la Biblioteca Municipal de Ca 
l’Oliveres. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’acord de voluntariat entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i la senyora 
Y. P.  per la realització una activitat d’interès cultural a la Biblioteca de Ca l’Oliveres, 
de manera voluntària, lliure i altruista, consistent en un Taller de complements amb 
Hama Beads, organitzat per la biblioteca Ca l’Oliveres. 
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Segon.- Autoritzar al Sr. Alcalde per a la signatura d’aquest acord i de la documentació 
que se’n derivi, en nom i representació de l’Ajuntament. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 18,20 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i 
conforme, signaran l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 
 
 
 
                L’ALCALDE           LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 


