
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 2 DE NOVEMBRE DE 2020 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:30 
Hora que acaba: 18:50 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon 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.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, que 
fou el dia 26 d'octubre de 2020 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la relació número O/202046 de documents d’Autorització, Disposició i 
Reconeixement d’Obligació: 
 

- CPM, Construcciones; Pintura y Mantenimientos SAU; treballs inspeccions 
tècniques i gas Casal de la Gent Gran; d’import 3.146,24€; amb càrrec a la partida 
17/9200/62202 

- Sabico Seguridad SA; quota trimestral edificis municipals; d’import 3.362,35€; amb 
càrrec a la partida 15/9200/21300. 

- ABS Informàtica S.L.; contracte manteniment període 1/10 a 31/12 de 2020; 
d’import 3.218,60€; amb càrrec a la partida 15/9200/21600 

- Diputació de Barcelona; préstec 2010/00101; d’import 15.000€; amb càrrec a la 
partida 20/0110/91100. 

- Diputació de Barcelona; préstec 2012/00060; d’import 17.500€; amb càrrec a la 
partida 20/0110/91100. 

- Diputació de Barcelona; préstec 2013/00021; d’import 17.500€; amb càrrec a la 
partida 20/0110/91100. 

- Diputació de Barcelona; préstec 2014/1/33; d’import 17.500€; amb càrrec a la 
partida 20/0110/91100. 

- Diputació de Barcelona; préstec 2015/00093; d’import 17.500€; amb càrrec a la 
partida 20/0110/91100. 



- Diputació de Barcelona; préstec 2017/1/38; d’import 17.500€; amb càrrec a la 
partida 20/0110/91100. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria 
orgànica a planta, agost 20; impropis 4,02%; d’import 6.465,00; amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides resta, 
agost 2020, d’import 8.968,54; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades resta, 
agost 20; d’import 48.746,64; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Jardineria Pedrerol SCP; Servei de neteja i manteniment de part de les zones 
verdes municipals; d’import 5.656,75€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 

- Comercial Gasuir S.L.; venta manual; d’import 6.070,00€; amb càrrec a la partida 
18/1621/22103. 

- Fraikin Assets S.A.S; alquil 1.00 mes; d’import 6.200,82€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Consorci Besòs Tordera; prestació servei de clavegueram, juliol 2020; d’import 
8.756,00€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Consorci Besòs Tordera; obres de reposició i millora de clavegueram, juliol 2020; 
d’import 7.562,50, amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 

- Consorci Besòs Tordera; prestació servei de clavegueram, agost 2020; d’import 
8.756,00€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- ACCIÓ SOCIAL  
 
3.1.1.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
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 a famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
 

- PRP2020/325, G.P.A., un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir 
en tres lliuraments mensuals. 

- PRP2020/326, H.M.M., un ajut 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en 
tres lliuraments mensuals. 

- PRP2020/327, G.G.D., un ajut de 423,6€ per a llibres escolars, dos alumnes 
ESO 

- PRP2020/336, R.T.Y.; un ajut de 1.553,51€ per al pagament del 80% de 
deute per subministrament de gas 

- PRP2020/338; M.C. A.O.; un ajut de 420€ per a alimentació, a repartir en 
tres lliuraments mensuals. 

- PRP2020/339, A.B.R.; un ajut de 15’0€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2020/340; D.C.O.; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2020/341, F.M.R.; un ajut de 36,4€ per a transport públic. 
- PRP2020/342, P.C.M.; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2020/343; J.C.M.; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 



- PRP2020/344, I.D.I.; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2020/345, L. S.S., un ajut de 400€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2020/346; M.G., un ajut de 300€ per a alimentació , a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2020/347; L. H., un ajut de 30€ per a higiene 
- PRP2020/348; O.J.L.G.C., un ajut de 360e per a alimentació, a repartir en 

tres lliuraments mensuals. 
- PRP2020/349, J.P.S.; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2020/350; J.S.R., un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2020/352; A.M.O.; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals 
- PRP2020/354, M.T.M.D.B.H., un ajut de 150€ per renovació targeta 

d’aliments, a repartir en tres lliuraments mensuals. 
- PRP2020/355, M.L.G.; un ajut de 91,5€ per a transport públic. 
- PRP2020/356, E.T.E., un ajut de 946,29€ er cobrir el 75% del deute en 

impostos de 2018 i 2019. 
- PRP2020/361, M. C.F. J., un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a 

repartir en tres lliuraments mensuals. 
- PRP2020/362, E.B.D.; una ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a 

repartir en tres lliuraments mensuals 
- PRP2020/363, J.P.B.O., un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a 

repartir en tres lliuraments mensuals. 
- PRP2020/364, S.P., un ajut de 420€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2020/365, I.B., un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals 
- PRP2020/366, M.Á.F.R.; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals 
- PRP2020/367; M.C.G.C.; un ajut de 420€ per a alimentació. a repartir en 

tres lliuraments mensuals . 
- PRP2020/369, M.E.V.B.; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2020/373, N.L.S., un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals 
- PRP2020/374, B.A.L., un ajut de 164,31€ per a llibres escolars ESO 
- PRP2020/375, L.P.C.; un ajut de 350,87€ per al pagament de subministres 

d’aigua, llum i gas. 
 
 
3.1.2.- PRP2020/329 INFORMACIÓ DE LA SOLꞏLICITUD DE LA  SUBVENCIÓ  DE 
L’INSTITUT CATALÀ DE LA DONA PER FINANÇAR LES DESPESES DERIVADES DE 
LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA DINS L'EXERCICI 2020 

Expedient 2020/2626 



El departament d’Acció Social donà compte a la Junta de Govern Local de la presentació 
de la solꞏlicitud de la subvenció de l’Institut Català de la Dona, per finançar les despeses 
derivades de la lluita contra la violència masclista, dins l’exercici de 2020. 

 
3.1.3.- PRP2020/351 MESURES EXCEPCIONALS TREVA HIVERNAL 2020/202 - 
ADJUDICACIÓ I COMPRA D’ESTUFES I BOMBONES DE BUTÀ 
 
Expedient: 2020/2940 
 
El creixement de la pobresa, l'endeutament de la població per fer front als elevats preus de 
l'habitatge, l'augment de preu dels subministraments i la crisi sanitària i econòmica-social que ha 
provocat la pandèmia, han provocat que moltes persones es trobin amb dificultats per mantenir el 
seu habitatge en unes condicions adequades de temperatura a un preu just. 
 
Des de la regidoria d’Acció social s’han detectat diverses situacions de pobresa energètica i els  
darrers hiverns s’ha portat a terme el projecte TREVA HIVERNAL amb l’objectiu de garantir la 
cobertura de les necessitats bàsiques a aquelles persones que no disposin de recursos suficients i es 
trobin en situació de vulnerabilitat. D’aquesta manera, es pretén donar suport i cobertura amb una 
estufa de préstec i bombones de butà per tal de mantenir l’habitatge amb una temperatura adequada 
durant els mesos de fred. 
 
S’ha contemplat l’entrega d’estufes i bombones de butà a les persones i famílies, que es valori que 
tenen mancances a l’hora d’escalfar la seva llar i que no poden cobrir aquesta despesa per un tema 
econòmic. A més, s’ha prioritzat famílies amb menors a càrrec i persones amb problemes de salut i 
dependència. 
 
Les famílies, quan tenen l’ajut aprovat per Junta de Govern, poden encarregar a serveis socials la 
bombona de butà per tal que el repartidor les pugui entregar al seu domicili la setmana següent. 
 
Donada la situació de necessitat s’ha avançat l’entrega de les bombones, en alguns casos que es 
valoraven com a més urgents. 
 
Una cop iniciat el projecte es va poder contemplar una altra problemàtica: els usuaris també 
necessiten bombona de butà per cuinar. Molts usuaris tenen cuina de butà i es valora poder 
proporcionar bombones de butà per aquelles persones que tinguin aquesta necessitat.  
 
1.- Famílies amb necessitat d’estufa actualment: 
 

- X.M.P. 
 
Són 55 les famílies que ja tenen adjudicada una estufa de préstec.  
 
2.- Famílies amb necessitat de bombones de butà: 
  
Pel que fa a les bombones de butà, el cost de cada bombona és actualment de 12,10€. 
Ens faciliten que el camió pugui venir aquí i fer l’intercanvi de les bombones plenes per les 
buides directament al domicili de cada usuari i posteriorment facturar a l’ajuntament en la 
forma que s’acordi, ja que ja som clients. 
 
Es proposa aprovar un ajut perquè cada família disposi de 15 bombones durant la 
campanya de treva hivernal, de novembre a abril. Tenint en compte l’experiència de l’any 
passat es valora que és el nombre més adequat. 

 
Cost de 15 bombones per família Cost total per 56 famílies 
181,5 € 10.164 € 

 



En aquests moments hi ha un total de 56 famílies amb necessitat de bombones de butà. 
 
Vista la proposta de la regidora d’Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar un ajut de 535 € per la compra de 5 estufes noves amb els adaptadors 
per posar les bombones. El preu de cada estufa és de 100€ i l’adaptador 7€.  
 
Segon.- Aprovar un ajut de 10.164 € per la compra de 15 bombones de butà per 56 
famílies. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 

3.1.4.- PRP2020/353DEMANDA DE TARGETES MONEDER D'IMPACTE SOCIAL 

Expedient: 2020/2927 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, des de l’any 2016, està adherit al programa de Targetes 
moneder d’impacte social de la Diputació de Barcelona. 

Aquest any donada la situació del COVID s’han demanat fins ara a la Caixa la impressió de 
62 targetes. A més d’aquestes, seria important tenir aprovades per part de la Diputació un 
romanent de targetes per poder adjudicar a nous usuaris. 

Per tant, caldria demanar a la Diputació les targetes ja impreses extres a l’abril i al juliol, un 
total de 62, més les 38 per tenir de romanent. 

Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Únic.- Solꞏlicitar a la Diputació de Barcelona un total de 100 targetes per a l’any 2020. 

 
3.2.- POLICIA 
 
PRP2020/276   RENOVACIÓ DE CONVENI AMB EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 
PER FACULTAR LA DENÚNCIA D’INFRACCIONS ALS MOSSOS D'ESQUADRA    
 
Expedient: 2020/2616 
 
Actualment, el nostre Consistori té subscrit amb el Servei Català de Trànsit un conveni 
de colꞏlaboració per tal que els membres del cos de Mossos d’Esquadra puguin exercir 
la facultat de denúncia i sanció de les infraccions que en matèria de trànsit puguin 
observar en les vies urbanes del nostre municipi.  
 
Aquesta potestat s’entén d’interès per tal que no puguin quedar impunes les 
infraccions que no siguin directament observades pels agents del cos que té 
directament assignada la competència, és a dir, la policia local.  
 
D’altra banda, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
concretament en allò establert a l’article 49.h) pel qual s’estableix les regles següents 
en quant al termini de vigència dels convenis: 
 



 Els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a 
quatre anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior. 

 En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat 
anterior (4 anys), els signants del conveni en poden acordar unànimement la 
pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció. 

 
Igualment, i de conformitat amb l’apartat 1 de la disposició addicional vuitena de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, esmentada, relatiu a l’adaptació dels convenis vigents, els 
convenis que el 2 d’octubre de 2016 no tinguin determinat un termini de vigència o, si 
existeix, tinguin establerta una pròrroga tàcita per un temps indefinit, el seu termini de 
vigència serà de quatre anys. 
 
Així, s’ha de significar que en compliment de l’esmentada normativa, de no renovar  
l’esmentat conveni s’extingirà automàticament.  
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de governació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la Renovació del Conveni de colꞏlaboració amb el Servei Català de 
Trànsit corresponent al tipus C de l’annex: 
 
“Municipis amb cos de Policia Local i Mossos d’Esquadra: municipis que, malgrat tenir 
cos de Policia Local, volen que els mossos puguin denunciar les infraccions que 
presenciïn quan  patrullin per les vies urbanes del municipi. Es faculta al cos de 
Mossos d'Esquadra perquè denunciïn i el Servei Català de Trànsit únicament tramita i 
gestiona aquestes denúncies, no les de la Policia Local.” 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.3.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
PRP2020/368 SOLꞏLICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE LA 
CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE JOVES DEL PROGRAMA DE GARANTIA 
JUVENIL. ANY 2020. 
 
Expedient: 2020/3036 
 
Des de l’any 2017 es venen demanant subvencions per a donar suport a diferents serveis 
municipals, mitjançant la contractació de joves en pràctiques en aquelles especialitats 
solꞏlicitades. 
 
Segons les característiques del municipi, per aquesta convocatòria de 2020 correspondrien 
tres contractes del programa per a la incentivació en pràctiques de joves del Programa de 
garantia juvenil, que són els següents:  
 

- Un lloc de treball per acció social,  
- Un lloc de treball per medi ambient, i  
- Un lloc de treball per serveis tècnics. 

 
Vista la proposta del Tècnic de promoció econòmica  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 



Primer.- Aprovar la solꞏlicitud de tres llocs de treball per a la contractació en pràctiques de 
joves del Programa de garantia juvenil.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.4.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
PRP2020/357 LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA 
 
Els interessats a continuació, han solꞏlicitat la modificació i/o renovació de la llicència. 

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 C.R.S. Barri de Palaudalba Dog de Burdeus 
 
Atesa la documentació presentada per cada interessat i la inspecció de l’habitatge, 
s’ha realitzat informe favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 C.R.S. 129R 23/2020 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
3.5.- INTERVENCIÓ 
 
PRP2020/360   ANUALITAT 2020 PRESTECS CAIXA CREDIT 
 
Expedient: 2020/3014 
 
1 – Vist el registre d’entrada 2020-4781, del dia 05/06/20, on la Diputació de Barcelona ens 
tramet, via EACAT, les quotes de venciment Caixa de Crèdit de juny 2020. 
 
2 – Vist el resum del quadre d’amortització dels préstecs vius amb Caixa de Crèdit, de 
Diputació de Barcelona, on consta que l’anualitat total d’enguany ascendeix a 102.500,00 
€. 
 
3 – Vist que els fons de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt tenen líquid disponible suficient i 
capaç de fer front a l’amortització d’aquesta anualitat. 
 
Vista la proposta del departament d’Intervenció, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 



Primer.- Aprovar la despesa i imputar-la a l’aplicació del Pressupost de Despeses 20-0110-
91100 “Amortitzacions Diputació”. 
 
Segon.- Procedir amb el pagament de l’anualitat de Caixa de Crèdit, de 102.500,00 €, 
corresponent a aquest exercici. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.- AFERS SPOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2020/370 APROVACIÓ DELS PLECS PER A LICITACIÓ DE LA 
REDACCIÓ DEL PLA LOCAL D'HABITATGE 
 
Per tal de contractar la Redacció del Pla Local d’Habitatge del municipi, és necessari 
procedir a la licitació corresponent. 
 
S’han redactat els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions tècniques per 
tal que siguin aprovats per la Junta de Govern Local. 
 
Vista la proposta del Coordinador de Serveis de Territori 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Prescripcions Tècniques que han de regir el procés de licitació de la redacció del Pla 
Local d’Habitatge de Lliçà 
d’Amunt. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:50h. de tot el que 
jo com a secretària certifico. 
 


