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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 14 DE SETEMBRE DE 2020 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:00 
Hora que acaba: 18:40 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon i Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza  
David Morales Campos 
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària.  
 
 
1.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la relació d’Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació 
número O/2020/35, que conté els següent documents: 
 

- ABS Informàtica SL; contracte de manteniment vigent Secretaria; 1/7/2020 a 
30/9/2020; d’import 3.218.60€; amb càrrec a la partida 15/9200/21600. 

- ABS Informàtica SL; Serveis d’implantació de la solució d’acords i resolucions; 
d’import 3.993€; amb càrrec a la partida 15/9200/21600. 

- Transports i Serveis Pou Padrós SL; pas vianants torrent patinodrom; d’import 
3.448,50€; amb càrrec a la partida 25/1532/21000. 

- Gruphostel Professional SL; congelador horitzontal banc d’aliments; d’import 
3.448,44€; amb càrrec a la partida 04/2310/48002. 

- Endesa Energia SA; terme energia variable, afores can Malé; d’import 
4.293,42€; amb càrrec a la partida 16/9200/22100. 

- Consorci Besòs Tordera, prestació servei de clavegueram de Lliçà d’Amunt, 
gener 2020; d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Consorci Besòs Tordera, prestació servei de clavegueram de Lliçà d’Amunt, 
febrer 2020; d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Consorci Besòs Tordera, prestació servei de clavegueram de Lliçà d’Amunt, 
març 2020; d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Consorci Besòs Tordera, prestació servei de clavegueram de Lliçà d’Amunt, 
abril 2020; d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Consorci Besòs Tordera, prestació servei de clavegueram de Lliçà d’Amunt, 
maig 2020; d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Consorci Besòs Tordera, prestació servei de clavegueram de Lliçà d’Amunt, 
juny 2020; d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de viatgers; juliol 2020; 
d’import 47.430,15€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 
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- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de viatgers; d’import 
19.944,14€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de viatgers; agost 2020; 
d’import 47.430,15€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de viatgers; d’import 
19.944,14€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Endesa Energia SA; complement per energia reactiva, consum elèctric; 
d’import 30.785,50€; amb càrrec a les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 
09/3230/22100, 24/3370/22100, 16/9200/22100 i 15/1650/22100. 

- Endesa Energia SA; terme energia variable, afores can Malé; d’import 
3.592,42€; amb càrrec a la partida 16/9200/22100. 

- Endesa Energia SA; complement per energia reactiva, consum elèctric; 
d’import 40.003,50€; amb càrrec a les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 
09/3230/22100, 24/3370/22100, 16/9200/22100 i 15/1650/22100. 

 
 
2.- ACCIÓ SOCIAL 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada 
usuari i la proposta de la regidora d’acció social, la Junta de Govern Local, acorda 
atorgar els següents ajuts  amb famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
 

- PRP 2020/107; JMVB; prestació del servei de Teleassistència, en règim de 
copagament de 7,21€ mensuals. (expt. 2020/1681) 

- PRP 2020/108. FMR; prestació del servei de Teleassistència. (expt. 2020/1702) 
- PRP 2020/162; MOG; un ajut de 22,7€ per a transport públic.(expt. 2020/1921) 
- PRP 2020/163; JMP; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals (expt. 2020/1925) 
- PRP 2020/164; MCM; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals (expt. 2020/1927). 
- PRP 2020/165; MPG; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene; a repartir en 

tres lliuraments mensuals (expt. 2020/1951) 
- PRP 2020/166; ARR; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals, (expt. 2020/1959). 
- PRP 2020/167; SSM; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals, (expt. 2020/1999). 
- PRP 2020/168; RTY; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals, (expt. 2020/2001). 
- PRP 2020/185; MNSP; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals, i un ajut de 113,50€ per a transport públic, (expt. 
2020/1930). 

- PRP 2020/186; MA; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en 
tres lliuraments mensuals, (expt. 2020/1920). 

- PRP 2020/187; RMM; un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en 
tres lliuraments mensuals, (expt. 2020/1931). 

- PRP 2020/189, GMC; un ajut de 99€ per a la compra d’ulleres.  
- PRP 2020/190;YGL; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en 

tres lliuraments mensuals, (expt. 2020/2063). 
- PRP 2020/193; EMVR; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals, (expt. 2020/2076). 
- PRP 2020/194; MTJS; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals, (expt. 2020/1942). 
- PRP 2020/195; CABP; un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals, (expt. 2020/2070). 
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- PRP 2020/196; SPA; un ajut de 420€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals, (expt. 2020/1933). 

- PRP 2020/197; LPC; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals, (expt. 2020/2073). 

- PRP 2020/200; JFP; un ajut de 420€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals, (expt. 2020/2055). 

- PRP 2020/211, ARR; un ajut de 80€ per a transport públic. (expt. 2215) 
- PRP 2020/213; MTRA; prestació del servei de Teleassistència, en règim de 

copagament de 7,21€ mensuals. (expt. 2214). 
- PRP 2020/214; AMA; prestació del servei de Teleassistència, en règim de 

copagament de 7,21€ mensuals. (expt. 2221). 
- PRP 2020/216; AR; un ajut de 9,10€ per a transport públic; (expt. 2220) 
- PRP 2020/218; AFD; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. (expt. 2020/2224). 
 

 
3.- MEDI AMBIENT 
 
PRP2020/206   APROVACIÓ LICITACIÓ REPARACIÓ I PINTAT DE DIFERENTS 
TIPOLOGIES DE CONTENIDORS DE RESIDUS (Expedient: 2020/2190) 
 
Atès que cal efectuar diferents operacions de reparació, pintat i modificació de contenidors 
de residus per tal de mantenir el sistema públic en condicions operatives, es proposa licitar 
els esmentats serveis per procediment obert. 

Vista la proposta de la regidora de medi ambient, 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Únic.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives i Tècniques i la licitació dels serveis 
de transport, reparació, modificació i pintat de diferents tipologies de contenidors de residus 
del servei municipal  

 
4.- EDUCACIÓ 
 
PRP2020/212   PLANS D´OBERTURA ESCOLES BRESSOL MUNICIPAL CURS 
2020-21 EXPEDIENT: 2020/2251 
 
D’acord amb la situació d´emergència generada per l´evolució del coronavirus COVID-19 
(SARS-CoV-2)  les escoles bressol municipals, partint de la, han elaborat uns Plans 
d´obertura per aquest curs 2020-21.  
 
En aquests es pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre 
amb les màximes garanties, buscant l’ equilibri entre protecció de la salut de les persones 
al centre educatiu, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants a una 
educació de qualitat. 
 
Vista la proposta del Regidor d’educació esports, 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Aprovar els Plans d´obertura de les escoles bressol municipals pel curs 2020-21, en base a 
les Instruccions sobre el Pla d’actuació del Departament d’Educació. 
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5.- PRP 2020/219 ACCEPTACIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ FINANÇAMENT 
D’ACTIVITATS EDUCATIVES, ESPORTIVES I JUVENILS, DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA EXPEDIENT: 2020/2291 
 
Vist que la Diputació de Barcelona ha notificat el 05.08.2020 (núm. registre d’entrada Eacat 
E/000123-2020) l’atorgament del fons de prestació Finançament d’activitats educatives, 
esportives i juvenils, del Catàleg XGL 2020, havent-hi concedit al nostre municipi un ajut 
econòmic de 18.450,45 € (XGL 20/Y/292101). 
 
Vist que amb aquest fons es pretén assegurar la continuïtat dels serveis municipals 
d’educació, esports i joventut, facilitant l’accés als colꞏlectius més vulnerables, que a causa 
de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden estar patint una major situació 
de desavantatge i desvinculació de l'activitat educativa, esportiva i de joventut, donant 
suport econòmic a polítiques actives de compensació i reequilibri per: 
 
- Reforçar la capacitat de prestació de serveis públics dels ens locals, fent viable l’activitat 
continuada i de qualitat en aprenentatge, pràctica esportiva i de lleure de la població, durant 
el transcurs del desconfinament, en el temps d’estiu, en la gestió de nous riscos sanitaris i 
en el retorn a la nova normalitat. 
 
- Atendre els desequilibris financers dels municipis i, a través d’ells, contribuir al 
sosteniment de les activitats d’interès públic i social que duen a terme les entitats 
educatives, esportives i del lleure. 
 
- Potenciar polítiques d’acompanyament a la població més vulnerable que, amb caire 
compensatori, mitiguin les mancances i els dèficits generats pel confinament en primer lloc i 
per la crisi econòmica i social que se’n deriva. 
 
D’acord amb l’acord de concessió, segons el qual la despesa elegible correspon als 
capítols 1, 2 i 4 dels tipus indicats abans, podent justificar també despeses indirectes fins al 
5% de les despeses directes imputades, que el termini d’execució va del 14.03.2021 al 
31.12.2020, i el de justificació fins al 30.04.2021. 
 
Tenint en compte que el termini per presentar l’acceptació expressa de la concessió, per 
poder rebre el pagament avançant del 100% de l’ajut, acaba el 15.09.2020. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i regidor d’hisenda, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Acceptar el fons de prestació Finançament d’activitats educatives, esportives i 
juvenils, de 18.450,45 €, codi XGL 20/Y/292101, de la Diputació de Barcelona. 
 
SEGON: Tramitar la solꞏlicitud d’acceptació a la Diputació, segons les instruccions 
indicades en l’acord de concessió. 
 
 
6.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER 
MAJOR I PASSERA, 
 
La Junta de Govern Local a la sessió del dia 29 d’abril de 2020 va aprovar inicialment 
el Projecte de la part a urbanitzar del carrer Major i la passera sobre el Torrent de Can 
Bosc de Lliçà d’Amunt. 
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Vist que en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de data 15 de juny de 2020, es van inserir els Edictes d’informació pública 
de l’aprovació inicial i no s’han produït alꞏlegacions. 
 
Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua, en data 17 de juliol de 2020, ha emès informe 
favorable amb una sèrie de consideracions. 
 
Atès que s’ha incorporat l’Annex 5 al projecte on queden assenyalades les 
consideracions efectuades per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
PRIMER: Aprovar definitivament el Projecte de la part a urbanitzar del carrer Major i la 
passera sobre el Torrent de Can Bosc de Lliçà d’Amunt. 
 
SEGON: Publicar l’anunci d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
7.- ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE SECTORITZACIÓ DE LES NAUS 3-4 DE CAN 
MALÉ.  
 
Es necessària la contractació de les obres de sectorització de les naus 3-4 de Can 
Malé de Lliçà d’Amunt.  
 
S’ha demanat pressupost a empreses del sector amb el següent resultat:  
 

- Construccions Claudi Oliván: 39.946,17€, Iva exclòs. 
- Excavacions i Obres Públiques Requena SA: 35.500€, Iva exclòs 
- Obres i Paviments Llovet SL: 31.938,46€, Iva exclòs  

 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de Sectorització de les 
naus 3-4 de Can Malé, a l’empresa Obres i Paviments Llovet SL; per l’import de 
31.938,46€, més l’Iva, i  un termini d’execució de dos mesos. 
 
Segon. Imputar aquesta despesa a la partida pressupostaria  2020 17 9200 62203. 
 
 
8.- PRP2020/229 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MILLORA AMBIENTAL I 
PARC INFANTIL DE PALAUDÀRIES.  
 
Redactat el Projecte de millora ambiental i parc infantil de Palaudàries de Lliçà 
d‘Amunt. 
 
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: Aprovar inicialment el Projecte de millora ambiental i parc infantil de 
Palaudàries de Lliçà d‘Amunt, amb un pressupost de 35.542’81 euros (IVA exclòs). 
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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 podrán 
examinar i formular-hi les alꞏlegacions que considerin pertinents Tercer: En cas que 
durant el període d’informació pública no es produís cap tipus d'alꞏlegació o 
reclamació, aquest projecte es donaria per aprovat definitivament, sense necessitat de 
cap nou acord. 
 
 
9.- PRP2020/174 PROPOSTA DE GESTIÓ D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS 
DELEGATS A L’ORGANISME DE GESTIÒ TRIBUTÀRIA 
 
El barri de Can Franquesa tenia una manca històrica tant de serveis com de 
urbanització i també d’un accés en condicions, per aquest motiu l’Ajuntament va 
encarregar el projecte de reparcelꞏlació i d’urbanització de l’àmbit de la U.A XV  
 
Can Franquesa, primer es va executar la primera fase consistent en l’obertura i asfaltat 
de l’accés des de el polígon industrial Font del Radium de Granollers i posteriorment la 
urbanització del barri. 
 
Per tal de finançar les obres executades, l’Ajuntament va girar mitjançant l’Organisme 
de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona dos terminis de la primera fase de 
les obres consistent en l’obertura i asfaltat de l’accés i tres de la segona fase de la 
urbanització de l’àmbit de la U.A XV Can Franquesa 
 
La Sra. E. B. D. amb DNI: 3.......472K és propietària de les parcelꞏles adjudicades C i 
D, situades al carrer de Can Franquesa números 8 i 10, davant l’impossibilitat de fer 
front als terminis establerts, la Junta de Govern Local del dia 25 de març de 2019, va 
aprovar el fraccionament de 200€ mensuals que va pagar fins el mes de març, a 
conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma decretat el dia 14 de marc pel 
COVID-19, va deixar de treballar i no té ingressos per poder pagar, és autònoma i ven 
productes d’artesania per les fires i encara no a restablert l’activitat. 
 
Per tal de donar curs a la tramitació administrativa segons els criteris d’aquest 
ajuntament, es demana a l’Organisme de Gestió Tributària, el descàrrec comptable 
dels valors que a continuació s’indiquen i anotar l’embarg de la finca en el registre de 
la propietat com a garantia de l’esmentat deute. 
 
Relació de càrrecs valors de les quotes que es demana el descàrrec comptable: 
 
Càrrec-valor   DNI                Nom contribuent   Import 
 
0908431-003  3.......472K E. B. D.   2.775,01€ 
1047472-003  3.......472K  E. B. D.   6.140,88€ 
1579432-003 3.......472K  E. B. D.   5.751,43€ 
1635464-003  3.......472K  E. B. D.   5.751,43€ 
1811889-003  3.......472K  E. B. D.   5.751,43€ 
0908431-004  3.......472K  E. B. D.   5.049,32€ 
1047472-004  3.......472K  E. B. D.   5.049,30€ 
1579432-004  3.......472K  E. B. D.   4.636,86€ 
1635464-004  3.......472K  E. B. D.   4.636,86€ 
1811889-004  3.......472K  E. B. D.   4.636,86€ 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 



 

7 
 

 
Primer.- Aprovar el descàrrec comptable de les liquidacions de Quotes urbanístiques 
de la UA. XV Can franquesa girades a nom de E. B. D. amb DNI: 3.......472K per no 
poder pagar n’hi fraccionar l’import del deute. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària, a la Intervenció 
Municipal i a la persona interessada. 
 
 
10.- PRP 2020/230 NOMENAMNET D’UNA ADMINISTRATIVA DE MOBILITAT 
ADSCRITA AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ 
 
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador del concurs oposició lliure per la 
provisió d’una plaça d’administratiu/va de mobilitat adscrita al Departament de 
Governació en el personal funcionari interí de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Nomenar a la senyora M. T. R. S. com a administrativa de mobilitat adscrita al 
Departament de Governació en el personal funcionari interí de l'Ajuntament de Lliçà 
d'Amunt. 
 
Segon: Constituir la bossa de treball que tindrà el funcionament establert a les  Bases. 
 
Tercer: Comunicar a la interessada el seu nomenament. 
 
Quart: Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
11.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
No se n’han presentat. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18,40 de tot el que 
jo com a secretària certifico. 
 
 
 


