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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 4 
DE JULIOL DE 2016 
 
 
Lliçà d’Amunt, 4 de juliol de 2016. 
 
 
A les 18,10 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió 
ordinària de primera convocatòria, que presideix el senyor Alcalde, Ignasi Simon i 
Ortoll. Hi assisteixen els regidors Jordi Juárez Heredia, Antonio Polo Lama, Manel 
Busquets Mateu i Mercedes Mateo Fiérrez. Són assistits per la Secretària accidental 
de la Corporació, senyora Gemma Navarro i Medialdea i per l’interventor municipal, 
senyor Antoni Hierro Medina. 
 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, efectuada per la Junta de Govern Local el 
dia 27 de juny de 2016. 
 
 
2 – DESPESES 
 
2.1.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació 
 
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades 
RMO maig 2016; d’import 11.736,21€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria 
orgànica a planta, maig 2016; d’import 7.167,83€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Jardineria Pedrerol SCP; desbrossament espais verds, encàrrec 17/2016, abril 
2016; d’import 6.134,70€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones eliminades 
RMO directe a Mataró, maig 2016; d’import 22.502,28€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

 
 
2.2.- Devolució ingrés indegut per excés,  
 
El Cap de l’OAC de la Policia Local ha emès un informe sobre el fet d’haver-se cobrat, 
de manera errònia, una taxa per recollida d’animals en la via pública, al senyor I.V.M., 
ja que se li va aplicar una taxa de 50€, quan en realitat li corresponia un import de 20€. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Aprovar la devolució de l’import de 30€ al senyor I.V.M., corresponent a la quantitat 
cobrada en excés en aplicació de la taxa per recollida d’animal en la via pública. 
 
 
3 – NOMENAMENT D’UN AGENT DE CARRERA I DE DUES AGENTS INTERINES 
DE LA POLICIA LOCAL 
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S’acorda ratificar el Decret d’Alcaldia número 479, emès el 29 de juny de 2016, que és 
del següent contingut: 
 

“Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador del concurs – oposició lliure per a 
la provisió d’una plaça d’agent de carrera i de dues places d’agent interí/na de la Policia 
Local  de Lliçà d’Amunt, enquadrades a l’escala d’Administració especial, sots-escala de 
serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C2.  
 
Vista la urgència de procedir al nomenament per tal de cobrir la totalitat dels serveis, 
He resolt: 
 
Primer.- Nomenar Agent de carrera en pràctiques de la Policia Local de Lliçà d’Amunt, al 
senyor J. A. S. M. 
 
Segon.- Nomenar Agents interines de la Policia Local de Lliçà d’Amunt a les senyores B. 
J. C. i J. S. T.. 
 
Tercer.- Comunicar als interessats el seu nomenament. 
 
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local.” 

 
 
4 – ATORGAMENT DE LLICÈNCIES ADMINISTRATIVES PER LA TINENÇA 
D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS 
 
Els interessats relacionats a continuació han sol·licitat la llicència administrativa per a la 
tinença d’animals potencialment perillosos.   
 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 J. J. O. G. ------------------------------- Rottweiler 
2 F.G.E. ------------------------------- Pit Bull Terrier 
3 J. H. S. ------------------------------- Rottweiler 
4 S. V. H. ------------------------------- Dog de Burdeus  
5 P. G. P. ------------------------------- Staffordshire Bull terrier 
6 M.R. M. C. ------------------------------- Staffordshire Bull terrier 
   
1. Justificació 
 
Atesa la documentació presentada per cada interessat i la inspecció de l’habitatge, s’ha 
realitzat informe favorable per a tots els sol·licitants 
 
Vista la proposta del Regidor de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos als sol·licitants, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 
 Nom i Cognoms Nº expedient Nº Llicència 
1 J. J. O. G. 141 024/2016 
2 F.G.E. 164 025/2016 
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3 J. H. S. 165 026/2016 
4 S. V. H. 152 027/2016 
5 P. G. P. 169 028/2016 
6 M.R. M. C. 169A 029/2016 
 
 
5 – CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA  PER A PROJECTES O ACTIVITATS I/O SERVEIS D’UTILITAT 
PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL, CORRESPONENTS A L’ANY 2016 
 
Vistes les convocatòries de subvencions per a l’any 2016, publicades en el BOPB de 
30 i de 31 de maig de 2016, d’acord amb les respectives bases específiques, així com 
les bases generals reguladores de la concessió anual de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a projectes, activitats i/o serveis d’utilitat pública i interès 
social, que han proposat les següents regidories: 
 
1.- Cultura 
2.- Joventut 
3.- Acció social 
4.- Gent gran 
5.- Esports 
6.- Participació ciutadana 
7.- Cooperació 
 
Vistos els informes tècnics de valoració emesos per les regidories, d’acord amb els 
criteris de valoració indicats en les Bases específiques de cada convocatòria, respecte 
les sol·licituds presentades per les entitats que s’hi han acollit. 
 
Vist que les regidories compten amb partida del pressupost de despeses 2016 per 
atendre el pagament dels ajuts que s’hi aprovin. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista la proposta del regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar, dins la convocatòria de la Regidoria de Cultura, de subvencions a 
activitats veïnals per festes de barri (convocatòria 2016/1-CULT/1), i a càrrec de la 
partida 01 3380 48000 del pressupost municipal de despeses 2016, l’atorgament dels 
següents ajuts.  
 

 Entitat Import adjudicat 

1 
Associació de Cultura i Tradicions de Lliçà d’Amunt 
Colla del Ritme 1.400,00 

2 AV Can Farell 1.400,00 
3 AV Can Rovira Vell i Sud 1.809,00 
4 AV Can Salgot 1.210,00 
5 AV Palaudalba 1.651,00 
6 AV Can Rovira Nou 1.250,00 
7 Comissió de La Sagrera 500,00 
8 Comissió de Festes de l’Aliança 500,00 
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9 AV Pineda Feu – El Pinar 300,00 
Total: 10.020,00 

 
Desestimar, dins aquesta convocatòria, d’acord amb la normativa que la regula i 
segons informe tècnic de valoració de sol·licituds aportat per la regidoria de Cultura, la 
sol·licitud presentada per l’entitat Comissió de Festes de Sant Baldiri, per haver estat 
presentada davant el registre municipal d’entrada fora de termini. 
 
Segon.- Aprovar, dins la convocatòria de la Regidoria de Cultura, de subvencions a 
entitats culturals que promoguin activitats d’interès cultural i que es duguin a terme al 
propi municipi (convocatòria: 2016/1-CULT/2), a càrrec de la partida 01 3380 48000 
del pressupost municipal de despeses 2016, l’atorgament dels següents ajuts: 
 

 Entitat Import adjudicat 

1 Colla de Diables de Lliçà 5.439,66 
2 Associació Banda la Vall del Tenes 1.537,44 
3 Colla de Gegants i Geganters 1.674,88 
4 Grup Folklòric Gitanes de Lliçà d’Amunt 1.694,93 
5 Coral l’Aliança de Lliçà d’Amunt 669,95 
6 Associació Cor Claverià l’Aliança 837,44 
7 Colla de Carretons 837,44 
8 Ass. Barri de La Sagrera 2.139,90 

Total: 14.831,64 
 
Desestimar, dins aquesta convocatòria, d’acord amb la normativa que la regula i 
segons informe tècnic de valoració de sol·licituds aportat per la regidoria de Cultura, la 
sol·licitud presentada per l’entitat Associació de Cultura i Tradicions de Lliçà d’Amunt 
Colla del Ritme, per motiu que les activitats per les quals es demana ajut no s’avenen 
amb l’objecte de la línia de subvenció. 
 
Tercer.- Aprovar, dins la convocatòria de la Regidoria de Cultura, de subvencions per a 
la participació a la festa de Carnestoltes en la categoria de comparsa o carrossa 
(convocatòria: 2016/1-CULT/3), a càrrec de la partida 01 3380 48000 del pressupost 
municipal de despeses 2016, l’atorgament dels següents ajuts: 
 

 Entitat Import adjudicat 

1 Associació de cultura i tradicions de Lliçà d’Amunt 
Colla del Ritme 

250,00 

2 Associació Casal d’Avis 250,00 
Total: 500,00 

 
Quart.- Aprovar, dins la convocatòria de la Regidoria de Cultura, de subvencions per a 
l’elaboració de carrosses que participin en la gran cavalcada de Reis (convocatòria: 
2016/1-CULT/4), a càrrec de la partida 01 3380 48000 del pressupost municipal de 
despeses 2016, l’atorgament dels següents ajuts: 
 

 Entitat Import adjudicat 
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1 Associació de cultura i tradicions de Lliçà d’Amunt 
Colla del Ritme 

250,00 

 
Cinquè.- Aprovar, dins la convocatòria de la Regidoria de Cultura, de subvencions per 
a entitats culturals per als desplaçaments en activitats que promoguin i difonguin el 
nom de Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit local (convocatòria: 2016/1-CULT/5), i a càrrec de 
la partida 01 3380 48000 del pressupost municipal de despeses 2016, l’atorgament 
dels següents ajuts: 
 

 Entitat Import adjudicat 

1 Grup Folklòric Gitanes de Lliçà d’Amunt 1.709,70 

2 Colla de Gegants de Lliçà d’Amunt 689,70 

3 Coral l’Aliança de Lliçà d’Amunt 137,94 

Total: 1907,34 

 
Sisè.- Aprovar, dins la convocatòria de la Regidoria de Joventut, de subvencions per a 
entitats juvenils (convocatòria: 2016/1-JOV), i a càrrec de la partida 02 3300 48000 del 
pressupost municipal de despeses 2016, l’atorgament dels següents ajuts: 
 

 Entitat Import adjudicat 

1 Grup Esplai Lliçà d’Amunt 2.000,00 
 
Setè.- Aprovar, dins la convocatòria de la Regidoria d’Acció social, de subvencions per 
a projectes o activitats que fomentin la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, i/o 
que facin palès el caràcter transformador de les experiències i els sabers femenins 
(convocatòria: 2016/1-BEN), i a càrrec de la partida 04 2310 48000, del pressupost 
municipal de despeses 2016, l’atorgament dels següents ajuts: 
 

 Entitat Import adjudicat 

1 Associació Amunt Dones 275,00 
2 Associació Dones del Tenes  275,00 
Total: 550,00 

 
Vuitè.- Aprovar, dins la convocatòria de la Regidoria de Gent gran, de subvencions 
dirigides a activitats o projectes adreçats a la participació de la gent gran del municipi 
en els diferents àmbits de la vida ciutadana (convocatòria: 2016/1-GEN), i a càrrec de 
la partida 06 3330 48000, del pressupost municipal de despeses 2016, l’atorgament 
dels següents ajuts: 
 

 Entitat Import adjudicat 

1 Associació de jubilats i pensionistes de Palaudàries 750,00 
2 Associació Casal d’Avis de Lliçà d’Amunt  1.000,00 
Total: 1.750,00 

 
Novè.- Aprovar, dins la convocatòria de la Regidoria d’Esports, de subvencions per a 
esdeveniments i actes esportius puntuals (convocatòria: 2016/1-ESP), i a càrrec de la 
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partida 07 3410 48000 del pressupost municipal de despeses 2016, l’atorgament dels 
següents ajuts: 
 

 Entitat Import adjudicat 

1 CLUB PATÍ LLIÇÀ D'AMUNT 1.000,00 
2 BMX VALLÈS 500,00 
3 SHORIN RYU KARATE 500,00 
4 BTT CONCOS 800,00 
5 AV CAN SALGOT 100,00 
6 AV CAN ROVIRA NOU 200,00 
Total: 3.100,00 

 
Desè.- Aprovar, dins la convocatòria de la Regidoria de Participació ciutadana, de 
subvencions adreçades a la realització d’activitats socioculturals als locals i centres 
cívics de Lliçà d’Amunt (convocatòria: 2016/1-PAR), i a càrrec de la partida 10 9240 
48000, del pressupost municipal de despeses 2016, l’atorgament dels següents ajuts: 
 

 Entitat Import adjudicat 

1 Associació de Cultura i Tradicions de Lliçà d’Amunt 
Colla del Ritme 

200,00 

2 Assoc. de jubilats i pensionistes de Palaudàries 407,00 
3 Associació Amics del Ball de Lliçà d’Amunt 401,00 
4 Associació de Veïns Can Rovira Nou 350,00 
5 Associació de Veïns Can Salgot 100,00 
6 Associació de Veïns Can Rovira Vell i Sud 650,00 
Total: 2.108,00 

 
Onzè.- Aprovar, dins la convocatòria de la Regidoria de Cooperació, de subvencions 
adreçades a activitats de sensibilització ciutadana en l’àmbit de la solidaritat i la 
cooperació (convocatòria: 2016/1-COO), i a càrrec de la partida 22 2310 48000, del 
pressupost municipal de despeses 2016, l’atorgament dels següents ajuts: 
 

Nr Entitat Import adjudicat 

1 ONG Lliçà Peruanitos 1.500,00 €

 
Dotzè.- Efectuar, respecte les convocatòries de les línies 1, 2 i 5 de Cultura, Joventut, 
Esports i Cooperació, un primer pagament corresponent al 50% dels ajuts un cop aprovada 
la resolució, i pagar el 50% restant de la subvenció prèvia justificació degudament 
aprovada per la regidoria corresponent. 
 
En les convocatòries de les línies 3 i 4 de Cultura, Acció social, Gent Gran i 
Participació ciutadana, es farà un sol pagament de l’ajut un cop presentada i aprovada 
la justificació. 
 
Últim.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
6 – CONTRACTACIÓ DE LA REALITZACIÓ D’UN PROCÉS PARTICIPATIU PER 
ANALITZAR I REDEFINIR LA FESTA MAJOR 
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En el marc de la convocatòria d’ajuts del Catàleg de Serveis de l’any 2016 del Pla XGL 
2016-2019 de la Diputació de Barcelona, vam demanar un ajut per portar a terme un 
procés de participació amb l’objectiu d’analitzar i redefinir la Festa Major de Lliçà d’Amunt. 
 
El passat 28 d’abril la Diputació de Barcelona va aprovar un ajut de 18.203€ a distribuir en 
tres projectes de diferents regidories de l’Ajuntament, entre les quals el Procés de 
Participació de la Festa Major, per un import de 6.067,67€. 
 
El mes de maig des de la Regidoria de Cultura ens vam reunir amb tres empreses del 
sector de la consultoria i vam demanar un pressupost per portar a terme un procés que 
inclogués de manera resumida el següent: 

 
- Una enquesta ciutadana presencial a desenvolupar en el marc de la Festa Major 

2016 
- Sessions amb dinàmiques de joc amb el consistori i agents culturals del municipi 
- Jornada informativa i de debat amb la ciutadania 
- Anàlisi de dades, informe de resultats, avaluació de la festa i noves propostes 

 
Les propostes rebudes son: 

 
- EDAS, Espai d’Anàlisi Social, per import de 5.929,00€ 
- E1DOS Dinamització Social, per import de 9.140,34€ 
- Xarxa Consultors, per import de 6.013,10€ 

 
Un cop llegits el projectes, proposem escollir el projecte presentat per l’empresa Xarxa de 
Consultors, donat que va ser una empresa recomanada per la Diputació de Barcelona, que 
té experiència en altres projectes similars a altres municipis, que proposa un preu adequat 
al pressupost inicial previst i a més inclou la proposta de fer una dinàmica i tallers als 
centres escolars, implicant així a les famílies del municipi. 
 
Vista la proposta del Regidor de cultura, serveis municipals i comunicació i relacions 
institucionals, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.-  Adjudicar a l’empresa Xarxa Consultors l’encàrrec de portar a terme el Procés de 
Participació de la Festa Major de Lliçà d’Amunt, per l’import de 6.103,10€. 
 
 
7 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada 
usuari i la proposta del Regidor de benestar i família, la Junta de Govern Local, acorda 
atorgar els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
 

- E. S. M.; un ajut de 42,20e per a transport. 
- K. G.L., un ajut de 6,79€ per ampliar l’ajut per transport escolar que se li havia 

atorgat. 
- M.T. M.; un ajut de 240€ per a la compra d’aliments frescos pel període de tres 

mesos. 
- M. J. G. V.; prestació del servei de treballadora familiar. 
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8 – AFERS SOBREVINGUTS 
 
8.1.- CONVOCAR EL PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE 
RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 
 
S’acorda ratificar el Decret d’Alcaldia número 476, emès el 28 de juny de 2016, que és 
del següent contingut: 
 

“ Examinat el procediment iniciat per a l’adjudicació de les obres del “Projecte per a la 
renovació del paviment esportiu de gespa artificial del camp de futbol 11 de la zona 
esportiva municipal de Lliçà d’Amunt”. 
 
He resolt: 
 
Primer.- Aprovar les plecs de clàusules econòmic administratives, disposant la seva 
exposició al públic per un període de deu dies al Butlletí Oficial de la Província i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a què puguin presentar-se reclamacions, que 
seran resoltes per la Corporació. 
 
Segon.- Convocar procediment per a l’adjudicació del Projecte per a la renovació del 
paviment esportiu de gespa artificial del camp de futbol 11 de la zona esportiva 
municipal de Lliçà d’Amunt, publicant simultàniament l’anunci de licitació, procedint a la 
tramitació corresponent fins a l’adjudicació i ajornant la licitació tot el que sigui necessari 
en el supòsit que es formulin reclamacions contra el Plec de clàusules administratives. 
 
Tercer.- Ratificar aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local.” 

 
 
8.2.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A L’ARRANJAMENT  DE 
CAMINS MUNICIPALS 
 
Lliçà d’Amunt compte amb una extensa xarxa de camins municipals, repartits pel territori i 
que, en la seva gran majoria, representen la connexió de veïnats rurals amb la població i/o 
la xarxa viària. 

Aquests camins, per causes meteorològiques, es veuen sovint afectats i es malmeten, 
dificultant la seva accessibilitat, i per tant, complicant l’entrada i sortida de vehicles de les 
persones que habiten en aquests veïnats, i també dels serveis municipals que hi ha 
d’actuar. 

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt disposa d’un Catàleg de Camins Municipals, elaborat per la 
Diputació de Barcelona a l’octubre de 2013, que recull totes les dades de tots aquests 
camins. Per a tots els camins catalogats es defineixen els trets fonamentals, les 
característiques morfològiques, els seus elements constitutius, etc. D’aquesta manera es 
pot determinar el seu recorregut, la seva situació i el seu estat en un moment determinat. 

Tenint en compte aquests punts, des de Serveis Tècnics, s’ha elaborat una memòria 
valorada, per al manteniment d’aquest camins. Les obres consistiran en: 

- Repàs del ferm amb motoanivelladora, formació de trenques, cunetes i pendents 
longitudinals i transversals. Anivellació i compactació de plataforma al 98% PM. 

- Subministrament (sense transport) d’àrids provinents de reciclatge. 

- Transport, estesa, anivellació i compactació al 98% PM d’una capa de 5 cm de gruix 
d’àrids provinents de reciclatge. 
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Vista la proposta de la Regidora d’obres, habitatge i infraestructures i equipaments. 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Únic.- Aprovar la Memòria Valorada d’arranjament de camins municipal, elaborada pels 
Serveis tècnics municipals. 
 
 
8.3.- SOL·LICITUD D’AJUT A L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA PER A 
LA UTILITZACIÓ D’ÀRIDS RECICLATS. 

 
Vista la Resolució TES/1468/2016, de 18 de maig, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts 
per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres 
promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, publicada al 
DOGC7143 de 16.6.2016, 
 
D’acord amb la memòria descriptiva aprovada, relativa a l’arranjament de camins 
municipals, segons la qual la realització d’aquesta actuació comportarà la utilització d’àrid 
reciclat en el volum que en la memòria s’indica. 
 
Vist que en el Pressupost municipal de despeses per a l’any 2016 es preveu dotació 
pressupostària suficient per finançar el projecte. 
 
Vista la proposta de la Regidora d’obres, habitatge i infraestructures i equipaments. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la presentació de sol·licitud de subvenció davant l’Agència de Residus de 
Catalunya, dins la convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la 
construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques 
municipals de Catalunya (Resolució TES/1468/2016, de 18 de maig), en relació amb la 
Memòria Valorada d’arranjament de camins municipals, d’acord amb les bases de la 
convocatòria. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 18,35 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


