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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 
19 DE GENER DE 2015 

 

Lliçà d’Amunt, 19 de gener de 2015 

A les 18,05 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, Josep Santiago Ariza, Antonio 
Guijarro Huertas i Juan Miguel Valderrama García. 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 29 de desembre de 2014. 

 

2 – DESPESES 

2.1.- Autorització i Disposició de Despesa 

S’acorda aprovar el document d’Autorització i Disposició de Despesa corresponent a 
Repsol Directo SA, pel subministrament de gasoil C per a l’escola Rosa Oriol, d’import 
4.000€, amb càrrec a la partida 03/321/22102. 

 

2.2.- Aprovació de factura 

S’acorda aprovar la factura número 816129448-0200, presentada per l’empresa 
Logista S.A., per import de 8.025 euros, corresponent a la compra de títols S1 de 
transport; a sol·licitud de l’Àrea de Mobilitat i Transport i amb càrrec a la partida 
11/441/22002. 

 

3 – APROVACIÓ D’UN CONVENI DE FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE 
TREBALL 

S’acorda aprovar la minuta del Conveni de Col·laboració entre l’institut de Lliçà i 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per la realització de pràctiques en centres de treball, de 
l’alumne A.R., en les oficines municipals, pel període comprès del 12 de gener de 2015 
al 22 de juny de 2015. 
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4 - CONVOCAR SUBHASTA PER A L’ÚS D’UN TERRENY MUNICIPAL PER A LA 
INSTAL·LACIÓ D’UNA CASETA DE VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS 
 
En data 28 de gener de 2015, el senyor M. À. R. sol·licità autorització municipal per a 
la instal·lació d'una caseta de venda de productes pirotècnics al solar, de propietat 
municipal, situat a l'avinguda dels Països Catalans cantonada Carretera de Lliçà a 
Granollers. 
 
Donat que per a l'arrendament d'un terreny municipal s'ha de convocar subhasta 
pública. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Convocar mitjançant subhasta pública, la utilització del terreny municipal 
situat a l'encreuament de l'avda. Països Catalans amb la carretera de Lliçà a 
Granollers, a l'aparcament de la piscina municipal, per a la instal·lació d'una caseta de 
venda de productes pirotècnics, amb les següents condicions: 
 
1. El període d'utilització serà des del 13 al 23 de juny de 2015. 
2. El tipus de licitació serà de 1.120 euros. 
3. El termini de presentació de propostes acabarà el dia 11 de març de 2015. 
4. Anirà a càrrec de l'arrendatari l'abonament del subministrament d'aigua i llum que 
consumeixin, la instal·lació i posterior desmuntatge de la caseta i l'obtenció de la 
preceptiva autorització governativa. 
5. L'arrendatari no podrà destinar el terreny a cap altra activitat, ni realitzar obres, ni 
subarrendar-lo a tercers, obligant-se a tenir quantes autoritzacions precisin per al 
desenvolupament de l'activitat. 

 

5 – APROVACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA DE MANTERNIMENT, NETEJA I 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJMANET DE L’EXERCICI 2015 

Després d’examinar el Padró de la Taxa de manteniment, neteja i conservació de la 
Xarxa de Sanejament corresponent a l’exercici de 2015, que consta de 6.583 rebuts i 
per l’import total de 214.934,95 euros; s’acorda aprovar-lo i exposar-lo al públic a la 
Secretaria de l’Ajuntament per termini de quinze dies a partir del següent de la 
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província. Aquesta padró 
quedarà definitivament aprovat si en contra del mateix no s’hi presenten reclamacions 
en el termini establert. 

 
6 - ACCEPTACIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE 
L’OCUPACIÓ LOCAL, DEL SEU RÈGIM DE CONCERTACIÓ I DE LA CONCESSIÓ 
D’AJUTS 
 
Vist que la Diputació de Barcelona ha publicat en data 2 de gener l’anunci d’aprovació 
del Programa complementari de foment de l’ocupació local, del seu règim de 
concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 
2012-2015, dins el qual ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import total 
de 223.463,35 euros, desglossada en les següents línies d’ajut:  
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Línia de suport a l’ocupació local (2014):            119.180,45 
Línia de suport a l’ocupació local (2015):   14.897,56 
Línia de suport a la reactivació econòmica local (2015): 89.385,34 
 
Vist que l’article 16.1 d’aquest Programa d’ajuts indica que, per a l’efectivitat dels ajuts 
concedits, és necessari que els ens destinataris manifestin expressament l’acceptació 
de l’ajut atorgat en el marc de cada línia de suport, com a màxim, fins el 27 de febrer 
del 2015. 
 
Vist que aquest Ajuntament està interessat en acceptar l’ajut atorgat, en l’import total 
atorgat, i de conformitat amb tots els termes d’aquest règim de concertació i les 
condicions de la seva execució. 
 
Vista la Proposta del Regidor d’Hisenda 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació dins el Programa 
complementari de foment de l’ocupació local, del seu règim de concertació i de la 
concessió d’ajuts, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, de 
conformitat amb tots els termes d’aquest règim de concertació i les condicions de la 
seva execució. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació mitjançant la formalització i tramesa 
del formulari establert a aquests efectes. 
 
 
7 - SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DEL 
CATÀLEG DE SERVEIS 2015, DE XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015 
 
Vist que la Diputació de Barcelona va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 9 de 
desembre de 2014, l’anunci d’aprovació del Catàleg de serveis de l’any 2015, del seu 
règim regulador, de la convocatòria per a la concessió de recursos que s’hi inclouen, 
en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, així com de la carta de 
serveis, oferint línies de suport de tipus econòmic, tècnic i material, amb termini de 
presentació de sol·licituds fins al 20 de gener de 2015 per als ajuts de tipus econòmic i 
alguns de tipus tècnic i material. 
 
2.- Vist que les regidories de l’Ajuntament, amb el vist-i-plau dels respectius regidors i 
regidores, i fetes les consultes necessàries amb les diferents àrees de la Diputació, fan 
les següents sol·licituds de subvenció de recurs econòmic, tècnic o material: 
 

Regidoria / Servei 
gestor 

      Import 

Sol. Actuació Pressupost sol·licitat 
 
ESCOLA BRESSOL 

 
1 

 
Manteniment de la qualitat professional a les 
escoles bressol municipals  

 
692.868,05 20.000,00

         
EDUCACIÓ 2 Pla per a la millora de l'ocupació juvenil 

(orientació, transició escola -treball i 
formació professional (FP) 

40.000,00 10.000,00

         
ESPORTS 3 Activitats esportives del gimnàs del Pavelló 

d'esports 
78.500,00 3.000,00
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  4 Activitats esportives d'estiu 38.000,00 4.000,00

  5 24 Hores de ciclomotors 50.000,00 4.000,00

  6 Cicle de passajades per a Gent Gran 2.300,00 1.500,00
         
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

7 Pla de dinamització associativa 2.0 Recurs material 0,00

         
COMUNICACIÓ 8 Renovació del web municipal i ampliació de 

canals a Internet 
Recurs material 0,00

  9 Auditoria de comunicació Recurs tècnic 0,00

         
CULTURA 10 Cicle festiu i cultural de Lliçà d'Amunt 222.000,00 8.000,00

  11 Fira de Nadal i Entitats de Lliçà d'Amunt 6.900,00 1.500,00

  12 Cuidem-nos (Exposicions de promoció de la 
salut) 

Recurs material 0,00

 13 Tallers culturals Recurs material 0,00
         
BENESTAR I 
FAMÍLIA 

14 Formació a mida per a professionals de 
serveis socials 

Recurs material 0,00

  15 Espai d'acompanyament a la Gestió dels 
comandaments Intermedis 

Recurs material 0,00

  16 Gestió de prestacions econòmiques de 
caràcter social 

Recurs tècnic 0,00

  17 Supervisió Serveis Socials Recurs material 0,00

  18 Ajuts habitatges socials 12.000,00 12.000,00

  19 Prevenció a les persones grans Recurs tècnic 0,00

  20 Grup de suport mutu Recurs material 0,00

  21 Gestió de procesos a Serveis Socials Recurs tècnic 0,00

(*) Sol. 21: 4 ajuts 
sol·licitats junt amb 
Joventut 

22-1 Pla Municipal d'Igualtat 23.797,76 20.228,00

  22-2 PADI: Punt d'Assessorament a Dones sobre 
Igualtat d'Oportunitats 

27.784,61 23.616,92

         
JOVENTUT     22-3 Punts d'informació i dinamització juvenil als 

centres d'educació secundària (PIDCES) 
4.956,08 4.212,67

(*) Sol. 21: 4 ajuts 
sol·licitats junt amb 
Benestar 

22-4 Establint vincles i fomentant la participació 
juvenil 2015 

21.571,96 18.336,17

         
SALUT PÚBLICA 23 Millora de la tinença dels animals de 

companyia 
8.300,00 1.000,00

  24 Vigilància d'establiments alimentaris 3.571,00 3.571,00

  25 Control de plagues, prevenció de 
legionel·losis i mosquit tigre 

6.500,00 3.250,00

  26 Control sanitari de piscines d'ús públic Recurs material 0,00
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MEDI AMBIENT 27 Simulacre d'activació del Pla d'Actuació 
Municipal d'emergències per incendis 
forestals 

Recurs tècnic 0,00

  28 Control d'aigua de la bassa de can Dunyó i 
font de can Rovira 

Recurs tècnic 0,00

  29 Pla Director del verd urbà Recurs tècnic 20% cost

  30 Actualització de l'estudi de viabilitat de la 
recollida porta a porta dels residus 
municipals 

Recurs tècnic 0,00

  31 Millora de la gestió dels residus municipals i 
la neteja viària 

13.000,00 6.500,00

         
URBANISME  
(SERVEIS DE 
TERRITORI i 
SOSTENIBILITAT) 

32 Pla de millora urbana de Can Guadanya Vell 
i revisió i adaptació del projecte de 
reparcel·lació 

Recurs tècnic 10% cost

  33 Investigació de la titularitat dels camins. 
Prioritat 1 

Recurs tècnic 20% cost

  34 Projecte de Camí de vianants i ciclistes a la 
BV-1432 de Lliçà d'Amunt a Granollers 

Recurs tècnic 20% cost

  35 Estudi de programació per la ubicació dels 
serveis administratius municipals a Can Malé 

Recurs tècnic 20% cost

  36 Revisió i adaptació del projecte 
d'urbanització de la UA1, Torrent de can 
Bosc 

Recurs tècnic 10% cost

  37 Projecte de Casal per a la Gent Gran a 
Palaudàries 

Recurs tècnic 20% cost

  38 Projecte d'ampliació del Pavelló d'Esports  Recurs tècnic 20% cost

  39 Estudi per la ampliació de vial d'accés i 
rotonda entre els carrers de ca La Miquela 
amb Països Catalans 

Recurs tècnic 20% cost

         
SERVEIS I 
MANTENIMENT 

40 Plans d'autoprotecció de equipaments 
municipals 

Recurs tècnic 10% cost

  41 Plans d'autoprotecció de les Escoles Bressol 
municipals Nova Espurna i Palaudàries 

Recurs tècnic 0,00

         
NOVES 
TECNOLOGIES 

42 Projecte d'interconnexió dels serveis EACAT 
amb l'aplicació de gestió d'expedients 

20.267,50 16.000,00

         
TRANSPORT I 
MOBILITAT 

43 Ordenació i pacificació viària del barri de 
Sant Baldiri 

Recurs tècnic 20% cost

         
RECURSOS 
HUMANS 

44 Instruments de planificació, gestió i 
desenvolupament de recursos humans  

Recurs tècnic 0,00

  45 Asistència tècnica integral en formació Recurs tècnic 0,00
         
PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

46 Polítiques d'accions per al foment de 
l'ocupació 

28.000,00 11.200,00

  47 Exposició: "Consum. Com som?" Recurs material 0,00

  48 Suport al servei local de consum OMIC 14.400,00 7.200,00
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TOTAL      1.314.716,96 179.114,76
 
Vista la Proposta del Regidor d’Hisenda 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les sol·licituds de subvenció indicades anteriorment, contemplades al 
Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, 
proposades per les regidories municipals. 
 
Segon.- Trametre les sol·licituds de subvenció a la Diputació de Barcelona dins el 
termini per a la presentació de sol·licituds. 
 
 
8 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
A proposta de la Regidora de Serveis Socials, s’acorda atorgar els ajuts a famílies amb 
problemes econòmics i/o socials que es relacionen a continuació: 
 

- C.A.A.; un ajut de 300€ per a alimentació. 
- M.G.A.; un ajut de 120€ per a alimentació. 
- J.P.G.; un ajut de 363,39€ per al pagament d’una factura d’electricitat i una 

altra de l’aigua 
- P.S.R.; un ajut de 180€ per a alimentació. 
- A.S.C.; un ajut de 180€ per a alimentació 
- J.P.G.; un ajut de 250e per a alimentació 
- C.R.C.; un ajut de 240€ per a alimentació 
- E.T.E.; un ajut de 240€ per a alimentació i un ajut de 250,66€ per al pagament 

d’una factura de la llum. 
- A.S.C.; un ajut de 40€ per a alimentació. 
- E.S.M.; un ajut de 350e per a alimentació 
- D.M.F.; un ajut de 300€ per a alimentació 
- M.C.F.; un ajut de 840€ corresponent al 80% d eles quotes de la hipoteca de 

desembre 2014 i gener 2015. 
- B.A.L.; un ajut de 52,50€ per a transport públic. 
- E.S.M.; un ajut de 52,75€ per a transport públic. 
- J.P.G.; un ajut de 300€ per a alimentació. 
- J.P.R.; un ajut de 400€ per a tractament bucodental 
- C.A.A.; un ajut corresponent al 100% de quota i menjador d’escola bressol de 

dos mesos. 
 
 
9 – AFERS SOBREVINGUTS 
 
9.1.- ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ GENERAL DE FLONJALLS 
A LES CALÇADES DEL CARRERS DE LLIÇÀ D’AMUNT 2014 
 
La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 10 de novembre de 2014, va 
convocar un Procediment negociat per a la contractació de les obres de Reparació 
general de flonjalls a les calçades dels carrers de Lliçà d’Amunt 2014. 
 
Una vegada conclòs el període de presentació de les ofertes i vista la proposta de la 
Mesa de Contractació, 
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La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar provisionalment a l’empresa Romero Gamero SAU, el contracte per 
a l’execució de les obres de Reparació general de flonjalls a les calçades dels carrers 
de Lliçà d’Amunt 2014, per l’import de 80.000 €, Iva. inclòs. 
 
Segon.- Requerir a l’empresa Romero Gamero SAU que, en el termini de 10 dies des 
de la recepció d’aquesta notificació, presenti la documentació justificativa de trobar-se 
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social , així com d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent per la 
formalització del contracte per a l’execució de les obres de Reparació general de 
flonjalls a les calçades dels carrers de Lliçà d’Amunt 2014. 
 
Tercer.- De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini 
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest 
cas a recavar la mateixa documentació al licitador següent, en l’ordre que hagin 
quedat classificades les ofertes. 
 
 
9.2.- PAGAMENT D’UNA BESTRETA A L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE 
PROTECCIÓ CIVIL 
 
El pressupost municipal de 2014 disposava d’una partida d’ajut a l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt per un import de 27.000 euros (partida 
12/134/48001). 
 
El pressupost municipal de 2015 disposa d’una partida d’ajut a l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt per un import de 30.000 euros (partida 
12/134/48001). 
 
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt fa una labor de 
prevenció en matèria de riscos. Les despeses de funcionament de l’Associació es 
paguen mitjançant una subvenció que l’Ajuntament paga a l’entitat, en virtut del 
conveni signat entre ambdues parts. El pagament s’efectua de manera fraccionada en 
forma de bestretes en funció de l’acreditació de la despesa realitzada. 
 
L’Associació ha presentat el llibre de comptabilitat actualitzada a data 31 de desembre 
de 2014 i la documentació acreditativa amb un import de despesa final de 31.502,03€. 
Anteriorment se’ls havia lliurat tres bestretes per valor de 27.000 euros (15.000 el 
27/1/14, 10.000€ el 30/6/14 i 2.000€ el 25/9/14). 
 
Vista la proposta del Tècnic de medi ambient i salut. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el tancament de l’exercici de 2014 de l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Lliçà d’Amunt, atès que s’ha acreditat la despesa efectuada. 
 
Segon:- Aprovar el lliurament a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà 
d’Amunt d’una bestreta de 15.000 euros, a imputar a la partida 12/134/48001 del 
pressupost municipal de 2015. 
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9.3.- DONAR COMPTE D’UN ACORD DE VOLUNTARIAT A LA BIBLIOTECA DE 
CA L’OLIVERES 
 
Es dona compte de l’acord de voluntariat establert entre la direcció de la Biblioteca 
municipal de Ca l’Oliveres i la senyora A. H. I., per tal que aquesta imparteixi de 
manera voluntària, lliure i gratuïta el taller anomenat “bufanda per l’hivern” durant el 
mes de gener de 2015, a les instal·lacions de la Biblioteca de Ca l’Oliveres.  
 
 
9.4.- ADHESIÓ AL SERVEI E-TAULER DE L’AOC 
 
Per tal d’avançar en la implantació de l’administració electrònica és necessari 
incorporar els serveis de tauler electrònic e-Tauler proporcionats pel Consorci AOC de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Per incorporar-se al servei e-Tauler de CAOC cal que l’òrgan competent n’aprovi la 
sol·licitud en els termes que indica el formulari d’incorporació. 
 
Vista la proposta del Regidor d’esports i participació ciutadana. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Presentar al Consorci AOC la sol·licitud d’alta al e-Tauler mitjançant el 
formulari d’incorporació i procediments habituals a l’efecte. 
 
Segon.- Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del 
Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica. 
 
Tercer.- Habilitat al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de 
caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats en el formulari 
de sol·licitud d’incorporació. 
 
Últim.- Notificar aquets acord a tots els interessats. 
        
 
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          


