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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA       
15 D’ABRIL DE 2020 
 
 
Lliçà d’Amunt, 15 d’abril de 2020.  
 
A les 18,10 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió 
ordinària de primera convocatòria que, de conformitat a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i al trobar-se vigent l’estat 
d’alarma declarat pel RDL 463/2020, de 14 de març, es celebrarà de manera 
telemàtica, i que presideix el senyor Alcalde, Ignasi Simón i Ortoll. Hi assisteixen els 
regidors i regidores Maria del Mar Pedrerol Villarroya, David Morales Campos, Fran 
Sánchez Castilla, Lourdes Estéfano Orozco i Albert Iglesias Boza. 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 darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, 
que fou el dia 9 de març de 2020. 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la següent relació de documents d’Autorització, Disposició i 
Reconeixement d’Obligació (relació número O/2020/11): 
 

- Becerra & Navarro SL; adaptació de contenidors blaus; d’import 3.242,80€; 
amb càrrec a la partida 18/1630/22699. 

- Jardineria Pedrerol SCP; Servei de manteniment i neteja d’una part dels espais 
verds municipals, segons contracte; d’import 5.656,75€; amb càrrec a la partida 
13/1710/21000. 

- Petro Santa Eulàlia SL; subministrament de gasoil C; d’import 5.175,00€; amb 
càrrec a la partida 03/3230/22102. 

- Petro Santa Eulàlia SL; subministrament de gasoil C; d’import3.697,02€; amb 
càrrec a la partida 03/3230/22102. 

- Viatges Plus; Forfait d’esquí Masella; d’import 6.728 €; amb càrrec a la partida 
07/3410/22609. 

- Transports i Serveis Pou Padrós SL obres torrent Parc de la Mandarina; 
d’import 7.296,30€; amb càrrec a la partida 25/1532/21000. 

 
 
3.- CONVOCATÒRIA MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN LLIURE, PER LA 
CREACIO D’UNA BORSA DE TREBALL DE TECNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA DE 
L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT (Pr. 199) 
 
Aquest punt es va deixar sobre la taula, atesa la impossibilitat de tramitar-lo en aquests 
moments. 
 
 
4.- 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: 
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- Pr. 204; ISA; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene infantil, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 206; ISP; prestació del servei de treballadora familiar, durant una hora a la setmana. 
- Pr. 208; ARR; un ajut de 80€ per a transport públic. 
- Pr. 209; MG; un ajut de 131,5€ per a material i sortides escolars. 
- Pr. 212; Canvi de titularitat de l’ajuda atorgada per la Junta de Govern Local a la sessió 

de 9 de març de 2020, a nom de VFV, que passarà a nom d’AHO. 
- Pr. 213; Pere Armengou Orriols; un ajut de 900€, pel pagament d’un mes dl servei de 

residència. 
- Pr. 214; JNE; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene a repartir en tres lliuraments 

mensuals i un ajut de 134€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 215; GMC; un ajut de 134€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 219, EDA; un ajut de 46,64€ per a medicació. 
- Pr. 220; SFC; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 221; MAF; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 222; LH; un ajut de 30€ per a higiene. 
- Pr. 225; FND; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 226; ABT, prestació del servei d’auxiliar de neteja municipal. 
- Pr. 227; JGT; un ajut de 60€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments mensuals. 
- Pr. 228; AMCR; un ajut de 180€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 229; EDA, un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 230; RGP; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 231; RMDM; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 232; JS; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments mensuals. 
- Pr. 233; FMR; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 234; EGM; un ajut de 134€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 235; JS; un ajut de 268€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 236; SFC; un ajut de 134€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 237; ISM; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments mensuals. 
- Pr. 240; AVF; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments mensuals. 

 
 
5.- BAIXA PER JUBILACIÓ DEL VENEDOR DE BOSSES DE PLÀSTIC ALS 
PARADISTES DEL MERCAT. (PR. 205) 
 
El venedor de les bosses de plàstic als paradistes del mercat setmanal dels 
diumenges a Lliçà d'Amunt, ha solꞏlicitat, per instància amb registre d’entrada número 
2369, la baixa per jubilació. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet la baixa voluntària sempre que el titular 
estigui al corrent de les obligacions tributàries. 
 
Vista la proposta del Regidor de promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Primer.- Aprovar la baixa, com a venedor de les bosses de plàstic als paradistes del 
mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, del senyor JFGC, ja que està al 
corrent de les seves obligacions tributàries. 
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Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
6.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE CONTRACTACIÓ DE PÒLISSA DE 
RESPONSABILITAT CIVIL PER A UN TÈCNIC MUNICIPAL (Pr. 207) 
 
S’acorda Ratificar el Decret d’Alcaldia número 245, emès el 13 de març de 2020, que 
és del següent contingut: 
 

“1.- En data 18 de febrer de 2020, RE 1754/2020, el tècnic municipal Sr. M. R.L. va 
solꞏlicitar la contractació, a càrrec de l’Ajuntament, d’una pòlissa de responsabilitat 
civil personal que cobreixi les tasques que desenvolupa com a director facultatiu 
d’obres a la via pública. 
 
2.- En data 5 de març de 2020, via e-tram, l’Ajuntament va notificar a l’interessat 
l’aprovació de la contractació de l’esmentada pòlissa. 
 
Vista la informació sobre les pòlisses disponibles en el Colꞏlegi d’Enginyers 
Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Autoritzar el Sr. M. R.L. la contractació, a càrrec de l’Ajuntament, d’una 
pòlissa de responsabilitat civil amb el seu colꞏlegi professional, Colꞏlegi d’Enginyers 
Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (Grup 2, cobertura 
601.012,00 €, per un import anual de 292,09 €) . 
 
SEGON.- Autoritzar la consignació de dades i signatura de quants documents 
siguin necessaris a tal efecte. 
 
TERCER.- Carregar aquesta despesa, per defecte, a la partida 17 1610 61910, o la 
que Intervenció determini en cas contrari.” 

 
 
7 – RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ACCEPTACIÓ DE CINC AJUTS  DE FONS DE 
PRESTACIÓ DE XGL 2020 CONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (Pr. 
210) 
 
S’acorda Ratificar el Decret d’Alcaldia número 280, emès el 2 d’abril de 2020, que és 
del següent contingut: 
 

“Vist que la Diputació de Barcelona ha aprovat en data 27 de febrer de 2020, la 
concessió dels següents ajuts econòmics de fons de prestació del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020: 
 
- Activitats culturals de les festes majors:  
Import: 2.515,00 € 
Codi XGL 20/Y/278786 
Regidoria: Cultura 
 
- Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d'incendis forestals 
(PPI): 
Import: 4.781,25 € 
Codi XGL 20/Y/279548 
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Regidoria: Medi ambient 
 
- Finançament de l'àmbit de benestar social: 
Import: 43.632,16 € 
Codi XGL 20/Y/279236 
Regidoria: Acció social 
 
- Dinamització de l'activitat física i l'esport local:  
Import: 6.000,00 € 
Codi XGL 20/Y/279907 
Regidoria: Esports 
 
- Material inventariable i noves tecnologies d'equipaments esportius: 
Import: 2.837,57 € 
Codi XGL 20/Y/280356 
Regidoria: Esports 
 
Vistes les condicions d’acceptació, execució, justificació i pagament indicades per a 
cada ajut en el respectiu acord de concessió notificat a l’ajuntament. 
 
Vist l’interès de les regidories municipals de Cultura, Medi Ambient, Acció social i 
Esports, gestores de les subvencions atorgades, per acceptar els ajuts. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER: Acceptar les subvencions indicades de fons de prestació, concedides per 
la Diputació de Barcelona dins el Catàleg XGL 2020, en el seu import total. 
 
SEGON: Tramitar les solꞏlicituds d’acceptació a la Diputació, d’acord amb les 
instruccions indicades als respectius acords de concessió dels ajuts. 

 
 
8.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER L'ATENEU L'ALIANÇA 
DEL CONVENI AMB L'AJUNTAMENT EN CONCEPTE DE CESSIÓ DE SALA (Pr. 211) 
 
S’acorda Ratificar el Decret número 261, emès el 23 de març de 2020, que és del 
següent contingut: 
 

“Vist l’informe tècnic presentat per la regidoria de Cultura de data 4 de març de 
2020, favorable a la justificació presentada per l’Ateneu l’Aliança, respecte el 
conveni entre l’Ajuntament i l’entitat en concepte de cessió de sala, que es transcriu 
a continuació: 
 

“INFORME PER A LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT 
I  L’ATENEU L’ALIANÇA EN CONCEPTE DE CESSIÓ DE SALA AMB 
L’ATENEU L’ALIANÇA 
 
L’any 2006 l’Ajuntament i l’Ateneu l’Aliança van acordar la realització de les 
obres de millor del local de l’entitat. Aquestes obres es van finançar en part 
amb un deute hipotecari contret per l’Ateneu. 

 
Per tal de facilitar la liquidació d’aquest deute hipotecari, al juliol de 2017 
l’Ajuntament va signar un conveni amb l’entitat on es comprometia a fer un 
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ingrés de 80.000,00€ en concepte de pagament avançat per la compra de 300 
cessions de sala, a raó de 30 cessions per any durant 10 anys. Aquest 
pagament es va fer mitjançant dues transferències, una primera de 20.000€ 
amb càrrec al pressupost 2017 i una segona de 60.000€ amb càrrec al 
pressupost 2018. 
 
El passat mes de febrer, mitjançant les instàncies 1463 de data 11 de febrer i 
2041 de data 26 de febrer, l’Ateneu l’Aliança ha procedit a la cancelꞏlació de 
l’esmentat préstec hipotecari i a presentar la justificació corresponent. 

 
S’adjunta a aquest informe la documentació presentada per l’entitat que 
correspon a una còpia del certificat emès per l’entitat bancària conforme s’ha 
procedit a la cancelꞏlació total del préstec així com l’històric de les 
amortitzacions del mateix des de la data de subscripció d’aquest conveni. 
 
En aquest sentit, emeto informe favorable per donar per justificat el conveni 
subscrit amb l’entitat Ateneu l’Aliança en concepte de compra avançada de 
cessions de sala.” 

 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vist que com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma acordat pel Reial 
Decret 463/2020 a causa del COVID19, han quedat suspeses les Juntes de Govern 
Local, i per tal de no perjudicar econòmicament als interessats, conforme a l’article 10 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
D’acord amb allò establert a l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local.   
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Avocar puntualment a aquesta Alcaldia la competència per aprovar les 
despeses derivades de la gestió econòmica.   
 
Segon.- Aprovar la justificació presentada per l'Ateneu l’Aliança, del conveni amb 
l’Ajuntament en concepte de cessió de sala.” 
 
 

9.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE NOMENAMENT DE FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES  CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL (EXPED 44/19) 
 
S’acorda Ratificar el Decret d’Alcaldia número 251, emès el dia 16 de març de 2020, que 
és del següent contingut: 
 

“Vista al proposta formulada pel Tribunal qualificador de les proves per a la provisió 
d’una plaça de Caporal de la Policia Local de Lliçà d’Amunt vacant a la plantilla d 
personal funcionari. 
 
Es proposa l’adopció del següents acords: 
 
Primer.- Nomenar com a Caporal de la Policia Local de Lliçà d’Amunt en pràctiques al 
senyor J. L. D. M. 
 
Segon.- Comunicar el seu nomenament a l’interessat. 
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Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
 
10.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE NOMENAMENT DE TREBALLADORA FAMILIAR 
(Exped 7/20) 
 
S’acorda ratificar el Decret d’alcaldia número 250, emès el 16 de març de 2020, que és 
del següent contingut: 
 

“Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador del concurs oposició lliure per 
la provisió d’una plaça de Treballadora/a Familiar adscrita al Departament d’Acció 
Social en el personal funcionari interí de l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt. 
  
He resolt: 
 
Primer: Nomenar a la senyora R.M.T.com a Treballadora Familiar adscrita al 
Departament d’Acció Social en el personal funcionari interí de l’Ajuntament de Lliçà 
d'Amunt.  
 
Segon: Comunicar a la interessada el seu nomenament. 
 
Tercer: Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern que es celebri.” 
 

 
11.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PEL 
CONTRACTE DE DESBROSSAMENT D’HERBES ADVENTÍCIES, LOT 2 (Pr. 217) 
 
S’acorda ratificar el Decret d’alcaldia número 289, emès el 6 d’abril de 2020, que és 
del següent contingut: 
 

“El senyor P. R. B. ha solꞏlicitat la devolució de la fiança dipositada en concepte de 
garantia definitiva per a respondre del contracte de desbrossament d’herbes adventícies 
dels carrers del sol urbà de Lliçà d’Amunt - Lot 2 (EXPED 106/19) 
 
Vist l’informe favorable emès pel Tècnic de Media Ambient, que assenyala que, les 
feines es van portar a terme de forma satisfactòria en temps i forma. 
 
És pel que he resolt:  
 
Primer.- Aprovar al devolució al senyor P. R. B. de la fiança, d’import 480 euros, 
dipositada per a respondre del contracte de desbrossament d’herbes adventícies dels 
carrers del sol urbà de Lliçà d’Amunt - Lot 2 (EXPED 106/19).  
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat. 
 
Tercer.- Notificar a Tresoreria de l’Ajuntament que la devolució s’haurà de fer la número 
de compte indicat per l’interessat.  
 
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local.” 
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12.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES DIPOSITADES 
PEL CONTRACTE DE REASFALTAT DE DIFERENTS CARRERS, LOT 1 A 5. (Pr. 218) 
 
S’acorda ratificar el Decret d’Alcaldia número 291, emès el 7 d’abril de 2020, que és del 
següent contingut: 
 

“El senyor J. D. V., en nom de l’empresa ASFALTS DE L’ANOIA SL, ha solꞏlicitat la 
devolució de les fiances dipositades en concepte de garantia definitiva per a respondre 
del contracte de reasfaltat de diferents carrers de Lliçà d’Amunt – Lots 1 a 5 (EXPED 
112/18). 
 
Vist l’informe favorable emès per l’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, que assenyala 
que, exhaurit el període de garantia establert i no havent-se observat deficiències en les 
feines realitzades s’informa favorablement a la devolució dels avals dipositats.  
 
HE RESOLT: 
  
Primer.- Aprovar la devolució a l’empresa ASFALTS DE L’ANOIA SL, amb CIF B 
63343206, dels avals dipositats en concepte de garantia definitiva per a respondre del 
contracte de reasfaltat de diferents carrers de Lliçà d’Amunt – Lots 1 a 5 (EXPED 
112/18). 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat. 
 
Tercer.- Notificar a Tresoreria de l’Ajuntament per tal que procedeixi a l’anotació a la 
comptabilitat municipal.  
 
Quart.- Ratificar aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local.” 

 
 
13.- DONAR COMPTE DE LES ALꞏLEGACIONS PRESENTADES AL PLA 
ESTRATÈGIC DE MOBILITAT DEL VALLÈS  
 
Es dona compte de les alꞏlegacions presentades al Pla estratègic de mobilitat del Vallès 
que són del següent contingut” 

 
“Un cop examinats els continguts de Memòria del PEMV, hem dividit les alꞏlegacions en 
quatre blocs, corresponent cada un dels a un mode: 
 
TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERA 
 
- Trobem a faltar en el PEMV grafiar els recorreguts de les diferents línies, de forma cara 
i precisa, indicat inici i final dels trajectes, els punt d’intercanvi que possibilitaran l’efecte 
xarxa (petits Hub). Els plànols que conte la Memòria, figures 125, 126 i 127, presenten 
errades de grafia del traçat i les diferents descripcions del recorregut que no 
coincideixen amb el traçat descrit, (PEMV veure pàgines 170, 254 i 261).  
 
- El PEMV no preveu un Pla de Serveis, on es concretin dies de servei, franges horàries 
dels serveis, freqüències en hora punt i hora vall, així com altres criteris que defineixin la 
potencialitat del tipus de servei que es vol donar, Exprés.Cat e7, BRCAT B7, xarxa 
estructural eV2, eV3, etc. 
 
- El PEMV parla d’intercanviadors a la R2 Mollet del Vallès i R3 Parets del Vallès, sense 
definir com pot arribar un autobús de 15m. a unes estacions de tren integrades en una 
trama urbana densa de molt difícil accés actualment, fet que faria perdre tota la 
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competitivitat a les línies que donessin cobertura a aquestes estacions. Per altra part 
tampoc defineix quins desplaçament millorarien aquestes intermodalitats i quina 
aportació d’usuaris nous faria a les línies o el conjunt de la xarxa.  
 
La poca definició del PEMV pel que fa a les propostes de transport públic per carretera, 
fa que no es puguin fer aportacions amb major concreció i definició. 
 
APARCAMENTS D’APORTACIÓ 
 
- Cal que el PEMV faci una aposta ferma pel Park and Ride del Circuit Montmeló, amb 
visió d’un futur proper, ja que donarà cobertura a un nombre de població molt 
considerable del Vallès Oriental, disposa d’una gran oferta de places d’estacionament i 
una bona connectivitat amb la xarxa viària, si es connectat amb la C35, no afecta a 
nuclis urbans i unes infraestructures practicables amb poca inversió. L’únic punt feble és 
que la línia que li donaria servei sigui la R3, amb una oferta molt limitada actualment.  
 
- El PEMV planteja la proposta d’ampliar places a Lliçà, intuïm que és Lliçà d’Amunt, 
però el document es tan poc precís que no concreta si és Lliçà d’Amunt o Lliçà de Vall, i 
encara menys precisa l’increment o nombre de places. Malgrat la inconcreció, es veu 
molt interessant donar forma a la proposta d’un aparcament d’aportació a Lliçà d’Amunt. 
 
La poca definició del PEMV pel que fa als aparcaments d’aportació, fa molt difícil poder 
fer  aportacions amb major concreció i definició. 
 
CARRIL BUS 
 
- Cal que el PEMV defineixi i concreti més aquest carril bus. L’ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, des de l’any 2006 ha demanat en diferents ocasions la construcció d’un carril 
bus tou a l’entrada a Granollers per la BV-1432, actualment les línies regulars en servei 
fan 342 entrades setmanals per aquest punt. Aquest accés presenta retencions des de 
fa anys en una franja horària cada cop més àmplia, pel que incideix molt negativament 
en la fiabilitat del servies. Cal afegir que la futura Ve3 entrarà per aquest punt, afegint 
molts més serveis al colꞏlapse.  
 
TREN TRAMVIA 
 
- La planificació per part del PEMV del tren tramvia és una bona proposta de futur per 
cosir els vallesos transversalment. Aquest nova infraestructura, amb una bona parada 
d’intercanvi modal incrementaria el potencial a les línies d’autobús del corredor del 
Tenes, ampliant l’oferta de mobilitat als ciutadans del corredor.  
 
XARXA CICLABLE 
 
- Sorprenentment el PEMV no preveu cap via ciclable al llarg del corredor del Tenes, fet 
poc comprensible si tenim present la realitat del territori. Les distàncies entre els 
municipis el corredor del Tens són adequades per a aquest tipus de mobilitat, ja que els 
nuclis de les poblacions disten els uns dels altres els 3 i 5 quilòmetres per un recorregut 
planer, el que fa la bicicleta vàlida per una mobilitat quotidiana. A l’actualitat existeixen 
tot un seguit de trams ciclables amb major o menor consolidació, que caldria unir per 
formar un carril ciclable que connectés des de Bigues fins a Parets del Vallès, en un 
recorregut total d’uns 14 quilòmetres i un desnivell de l’1%, i possibilitant connexions 
més extenses amb els itineraris del corredor del Besos i del Mogent, creant una 
autèntica xarxa ciclable. 
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- El PEMV fa esment d’un carril ciclable al llarg de la BV1432, però tan sols en el terme 
de Granollers. La Diputació de Barcelona té en molt avançat un estudi de tot el carril de 
la BV 1432 que uneix Lliçà d’Amunt amb Granollers, aquesta mobilitat actualment es fa 
per la calçada de la BV-1432, que no disposa de vorals, el que posa molt en risc als 
usuaris actuals. 
 
Aquesta via ciclable per la BV-1432, aportaria més valor a la via ciclable del corredor del 
Tenes, generant xarxa. 
 
EIX VIARI DEL TENES 
 
- El PEMV proposa millores a la C-1415b, però no en defineix cap, ni apunta quines 
podrien ser. La carretera C-1415b té moltes possibilitats de millora amb poca inversió, 
que la farien més segura i fluida, cal tindre present que dona sortida a les poblacions de  
Bigues i Riells del Fai i Santa Eulàlia de Ronçana, cap a la C-17 i la ronda nord de 
Granollers. Actualment té una IMD molt alta, per sobre dels 15.000 vehicles dia. 
 
Un punt crític de saturació diària d’aquest carretera, és l’enllaç amb la C-17, on amb un 
nou disseny de la incorporació, permetria millorar molt la capacitat de l’enllaç i 
disminuirien les cua de retenció que es formen a la C-1415b. 
 
- El PEMV no grafia l'Eix del Tenes que tenim recollit tant en el nostre PUOM com també 
en el Pla Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. Un eix que té com a 
funció principal, en un futur llunyà, complementar o ser alternativa o variant a la BV-1602 
que ja actualment té una IMD a l’entorn del 12.000 vehicles dia. 
 
SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC DE MOBILITAT DEL VALLÈS 
 
- Per tal que aquest Pla sigui una eina útil, cal definir uns indicadors, un programa de 
seguiment amb reunions cada 3 o 4 mesos, però sobre tot, cal designar a una persona, 
consensuada amb el territori, per liderar el PEMV i fer-ne el seguiment. 
 
ERRADA DE TOPONÍMIA 
 
En alguns punts, quan es refereix a Lliçà d’Amunt, surt erròniament Lliçà de Munt. 
 
A aquestes alꞏlegacions s’adjunten les notes prèvies, per tal de facilitar el 
seguiment de les alꞏlegacions que es presenten. 
 
Amb aquest escrit tingueu per presentades les alꞏlegacions en tràmit d’informació 
pública del Pla Estratègic de Mobilitat del Vallès.” 

 
 
14.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
14.1.- APROVACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS “TASTAPOBLE LLIÇÀ 
D'AMUNT” (PR. 239) 
 
1 – Degut a la situació de confinament que estem vivint a causa de la pandèmia Covid19, 
des de la regidoria de Cultura s’està treballant per generar activitats i continguts de caire 
cultural i participatiu per a la població en general. 
 
2 – En aquest sentit s’ha elaborat un concurs de preguntes a través d’una plataforma online 
a mode de trivial que s’oferirà a la població per jugar el proper diumenge dia 19 a les 17h. 
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3 – Per regular la participació i la mecànica del joc s’han creat unes bases, les quals 
s’adjunten a aquesta proposta. 
 
Vista la proposta del regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar les bases que regulen el primer concurs online “Tastapoble Lliçà d’Amunt.” 
 
 
14.2.- RESCAT DE NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL  
 
Vist que queden pocs nínxols disponibles en el Cementiri Municipal i a l’espera de la 
construcció de noves concessions funeràries, l’Ajuntament ha iniciat una campanya pel 
rescat de la concessió de nínxols, en aquells casos en que els titulars els vulguin 
traspassar a l’Ajuntament. 
 
Atès que l’Ordenança Fiscal núm. 10 de Taxa de Cementiri Municipal, en l’article 6è. Quota 
Tributària, estableix entre altres que, “ L’Ajuntament podrà rescatar les concessions, a 
solꞏlicitud del titular. L’import a abonar al titular serà el resultat de l’import pagat pel titular i 
descomptat el nombre d’anys transcorregut des de la concessió fins a l a seva finalització. 
En tot cas es descomptarà un mínim de 10 anys.” 
 
Vistes les solꞏlicituds presentades pels Senyors següents, en la que manifesten que, 
d’acord amb l’Ordenança Fiscal, volen l’extinció de la concessió funerària a canvi d’una 
compensació pel traspàs del nínxol: 
 

- M.A.P.M.      - Nínxol 183 del grup Sant Julià 
- A.M.A.M       - Nínxol 38 del grup Santa Justa 

 
Vist l’informe d’intervenció en el que proposa abonar l’import corresponent segons 
l’aplicació de l’ordenança esmentada.  
 
Vista la proposta de l’Alcaldia, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Rescatar la concessió dels nínxols següents i aprovar l’import que correspon 
abonar a cada titular pel traspàs del nínxol a l’Ajuntament. 
 

- M.A.P.M.     - Nínxol 182 del grup Sant Julià                694,40 € 
- A.M.A.M.     - Nínxol 38 del grup Santa Justa               942,40 € 

 
Segon.- Comunicar a l’interessat que la compensació econòmica li serà abonada 
mitjançat transferència bancaria. 
 
Tercer.- Procedir a efectuar les modificacions de titularitats en el Llibre de Registre de 
concessions funeràries del Cementiri Municipal. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat, tot indicant els recursos que 
correspongui. 
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14.3 CONTRACTACIÓ OBRES ENCAPÇALAMENT DEL TALÚS DEL TORRENT 
MARDANÇ 
 
En data 16 de març de 2020 es va emetre informe d’adjudicació de contracte menor en 
relació a les obres de l’encapçalament a favor de la mercantil Transports i Serveis Pou 
Padrós, SL per un import de 9.480 €, Iva exclòs. 
 
Vista la pròrroga de l’estat d’alarma decretat per part del Govern Estatal, cal acreditar que 
l’obra té la consideració d’essencial, bàsica o estratègica. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte municipal que assenyala que l’arranjament de l’esllavissada del 
talús del Torrent Merdanç és una obra essencial per a garantir l’estabilitat del camí i la 
parcelꞏla de la part superior. La causa de la seva formació van ser les intenses pluges de 
finals de gener del temporal denominat “Glòria”. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar les obres de contenció d’una esllavissada en el talús del Torrent 
Merdanç a l’alçada del Carrer Antoni Gaudi, per un import de 9.480 € més IVA, a l’Empresa 
Transports i Serveis Pou Padós, SL 
 
Segon.- Aquestes obres s’executaran amb càrrec a la partida pressupostaria 2020 17 
1532 61900, RC 2020/182. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 18,50 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 
 
 
 
 


