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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 21 DE DESEMBRE DE 2020 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:30 
Hora que acaba: 19:15 
 
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. També assisteix l’Interventor municipal, Antoni 
Hierro Medina. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
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 14 de desembre de 2020 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la relació número O/2020/56 de documents d’Autorització, Disposició 
i Reconeixement d’Obligació, que és del següent contingut: 
 

- Sorea SAU, canvi de tub existent per Pead DN90 al carrer Estany de Colomers 
i altres; d’import 21.529,12€, amb càrrec a la partida 15/9200/22101. 

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

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

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

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

- Soto Mondejar, Alberto, Subministrament i muntatge equip de fred positiu/partit 
3CV monofàsic; d’import 4.985,20€; amb càrrec a la partida 17/9200/62202. 

- La Paparra SCCL; direcció del pessebre vivent; d’import 3.025€; amb càrrec a 
la partida 01/3340/22609. 



 

2 
 

- GrupHostel professional SL; Congelador horitzontal porta abatible pel Banc 
d’Aliments; d’import 3.448,44€; amb càrrec a la partida 16/9200/62500. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- CULTURA 
 
PRP2020/532   ADDENDA AL CONVENI AMB L'ATENEU L'ALIANÇA PER A LA 
OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL    
 
Expedient: 2020/3781 
 
1 – El passat 10 de març de 2020 l’Ajuntament va signar un conveni amb l’Ateneu l’Aliança 
per regular una aportació del consistori, per import de 15.000,00€, amb l’objectiu de què 
l’Ateneu l’Aliança fes les actuacions necessàries per obtenir la llicència d’activitats abans de 
31 de desembre de 2020. 
 
2 – El passat 21 d’octubre l’entitat va manifestar no poder complir els terminis acordats a 
causa, per una banda, de la demora en les obres causada per la pandèmia de la covid-19, i 
per una altra, d’una desviació pressupostària. 
 
3 – Vist l’informe de la Tècnica de Cultura, on s’explica l’acord pres a la reunió del 21 
d’octubre de 2.020, on l’Ajuntament es va comprometre a fer una aportació addicional de 
5.000,00€ per cobrir part de les despeses de la desviació econòmica. 
 
3 – Vist l’informe de l’enginyer tècnic municipal. 
 
4 – Vist que l’Interventor municipal ha manifestat a la regidoria de cultura, que existeix crèdit 
disponible per assumir l’aportació addicional de 5.000,00€. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la proposta d’addenda al Conveni amb l’Ateneu l’Aliança i que regula els 
acords presos a la passada reunió del 21 d’octubre de 2020 per a l’obtenció de la llicència 
ambiental. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.2.- 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 a famílies amb problemàtica econòmica i/o social:  
 

- PRP2020/500, R.M., un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2020/502, S.R.C., ajut de 375€, ajut programa d’acompanyament 
individual de menors en risc, Associació APADIS 

- PRP2020/503, P.U.P., prestació del servei de Teleassistència, amb 
copagament de 7,21€ mensuals. 

- PRP2020/504, A.M.T.; prestació del servei de Teleassistència, amb 
copagament de 7,21€ mensuals 
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- PRP2020/505, F.V.M., prestació del servei de Teleassistència, amb 
copagament de 7,21€ mensuals 

- PRP2020/505, D.G.G., prestació del servei de Teleassistència, amb 
copagament de 7,21€ mensuals 

- PRP2020/510, M.H.P., un ajut de 11,35€ per a transport públic 
- PRP2020/512, J.C.M.V., ajut de 2.052,53€ per a pagament d’impostos 

municipals pendents, començant pels més antics, de l’any 2013. 
- PRP2020/513, AMPA Escola els Picots, pagament deute Cursos 2017 a 

2020, d’import 1.610,50€ 
- PRP2020/514, M.M.M.C., un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en 

tres lliuraments mensuals. 
- PRP2020/516, M.P.H.; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2020/517, M.C.M., un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2020/518, E.M.M., un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2020/524, M.N.S.P., ajut de 113,5€ per a transport públic. 
- PRP2020/525, O.S.L., ajut de 150€ per alimentació a repartir en tres 

lliuraments mensuals, un ajut de 90€ per formació i un ajut de 18,20€ per a 
transport públic. 

- PRP2020/526, J.C.R., un ajut de 240€ per alimentació i higiene, a repartir en 
tres lliuraments mensuals. 

- PRP2020/527, E.T.E., un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir 
en tres lliuraments mensuals. 

- PRP2020/528, J.N.E., un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir 
en tres lliuraments mensuals. 

- PRP2020/536, A.C.G.,  prestació del servei de Teleassistència, amb 
copagament de 7,21€ mensuals 

- PRP2020/537, A.I.M.S., adjudicació estufa de butà, dins el Programa treva 
hivernal  

- PRP2020/545, Compra d’estufes Treva Hivernal 2020/21, 535€ per la 
compra de 5 estufes i adaptadors. 

 
 
3.3.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.3.1.- PRP2020/538   APROVACIO DE CONVENI AMB EL CONSORCI BESOS-
TORDERA PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN PONT PEATONAL  SOBRE EL TENES 
A L'ALÇADA DEL PINAR DE LA RIERA 
 
Expedient: 2020/3818 
 
En data 17 de desembre de 2020, per Decret d’Alcaldia s’ha resolt aprovar el Conveni amb 
el Consorci per a la Defensa del Riu Besòs-Tordera per a la construcció d’un pont de 
vianants sobre el riu Tenes a l’alçada del Pinar de la Riera. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia de 17 de desembre de 2020 pel que es va aprovar  el 
Conveni amb el Consorci per a la Defensa del Riu Besòs-Tordera per a la construcció d’un 
pont de vianants sobre el riu Tenes a l’alçada del Pinar de la Riera. 
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3.3.2.- PRP2020/539   ADJUDICACIÓ OBRES REASFALTATS CARRERS    
 
Vista l’Acta de valoració per a la contractació de les obres consistents en la restauració 
del paviment de la calçada del c/ Pep Ventura i part del c/ Pau Claris, i de 
repavimentació de part de l’Avinguda Països Catalans, i havent-se estimat com a 
correcta i degudament motivada. 
 
Presentada la garantia definitiva i altra documentació requerida. 
  
Vist l’informe favorable de la fiscalització del compromís de la despesa de la 
Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de les obres consistents en la restauració del paviment 
de la calçada del c/ Pep Ventura i part del c/ Pau Claris, i de repavimentació de part de 
l’Avinguda Països Catalans, a l’empresa OBRES I PAVIMENTS LLOVET SL, per 
l’import de 219.157’94 euros, Iva. exclòs, per haver estat la que ha obtingut la major 
puntuació. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, citant-lo per a concórrer a la signatura 
del contracte dins el termini de quinze hàbils des de la recepció d’aquesta notificació. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la resta de participants en a la licitació. 
 
 
3.4.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.4.1.- PRP2020/479  LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTECIALMENT PERILLOSA V.R.R.    
 
Expedient: 2020/3070 
 
L’interessat assenyalat a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la 
tinença d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 R.V.R Barri Pineda del Vallès Rottweiler 
  
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos al solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 R.V.R. 444 28/2020 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
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3.4.2.- PRP2020/523   APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
DE TRES CAMIONS RECOLꞏLECTORS COMPACTADORS DE CÀRREGA 
LATERAL DE RESIDUS MUNICIPALS  
 
Expedient: 2020/3762 
 
1 – Vist l’informe del tècnic municipal de medi ambient sobre la necessitat de renovar els 
vehicles de recollida de residus del servei municipal, concretament els tres camions 
recolꞏlectors compactadors de càrrega lateral. 
 
2 – Atès que la competència en matèria de recollida de residus municipals correspon a 
l’Ajuntament i  
que des de l’any 2014 el servei es presta de manera directa. 
 
3 - Atesa la disponibilitat de crèdit en els exercicis 2020, 2021 i 2022 per poder fer front al 
cost de renovació d’aquests vehicles. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques per a la licitació del 
subministrament de tres camions recolꞏlectors compactadors de residus municipals, de 
càrrega lateral, per un import màxim de 660.000,00 € , IVA exclòs, a repartir entre els 
exercicis 2020, 2021 i 2022, a imputar a la partida del pressupost municipal: 
18/1621/62300. 
 
 
3.4.3.- PRP2020/531  APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT 
D'UNA MÀQUINA ESCOMBRADORA 
 
Expedient: 2020/3779 
 
1 – Vist l’informe del tècnic de medi ambient sobre la necessitat d’adquirir una màquina 
escombradora per al servei de neteja viària 
 
2 - Atès que el pressupost 2020 contempla una partida d’inversió per adquirir una màquina 
escombradora. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la licitació mitjançant procediment obert per al subministrament d’una 
màquina escombradora, amb un preu màxim de 80.000 €, IVA exclòs, a imputar a la 
partida del pressupost 2020 nº 18/1621/62200. 
 
 
3.4.4.- PRP2020/541 APROVACIÓ DE LA TERCERA BESTRETA DE 2020 DELS 
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL 
 
Expedient: 2020/3856 
 
Vist l’informe del tècnic municipal de medi ambient en relació al pagament d’una tercera 
bestreta de l’any 2020 a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Aprovar el pagament d’una tercera bestreta de 2020 a l’Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt per import de 7.000,00 €, a imputar a la partida del 
pressupost municipal 12-1350-48001. 
 
 
PRP2020/542 LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA DEL SR. J.F.M. 
 
Expedient: 2020/3019 
 
L’interessat assenyalat a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la 
tinença d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 J.F.M. Barri de Can Rovira Amercican Bully 
 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos al solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 J.F.M. 469 30/2020 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
PRP2020/543 LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA DE LA SRA. E.C.G. 
 
Expedient: 2020/3080 
 
La interessada assenyalada a continuació ha solꞏlicitat la llicència 
administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 

E. C.G Barri de Ca l’Oliveres 
American 

Stafforshirer 
  

Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat 
informe favorable. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals 
potencialment perillosos al solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència 
següents: 
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 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 E.C.G. 449 27/2020 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.5.- INFÀNCIA I JOVENTUT 
 
PRP2020/540   RETORN IMPORTS DE LES ENTRADES DE LA SORTIDA A PORT 
AVENTURA    
 
Expedient: 2020/3855 
 
La regidoria de Joventut organitza la sortida al parc d’atraccions Port Aventura pel mes de 
març de 2021. Sembla que el parc d’atraccions no obrirà les portes fins més endavant a 
causa de la situació de pandèmia de la Covid-19. Així cal fer un retorn de les entrades que 
ja s’han abonat per part de les persones inscrites a l’activitat.  
 
En total han estat 20 entrades venudes i l’import total a retornar és de 642€. 
 
Vista la proposta del Regidor de Joventut, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Acordar el retorn de l’import de les entrades que han abonat per avançat els 
interessats en la Sortida a Pot Aventura, prevista pel mes de març de 2021, ja que 
finalment no es podrà efectuar a causa de la situació de la pandèmia de la Covid-19. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2020/544 APROVACIÓ CONVENI AMB EMPRESA TIRGI PER A LA 
RECUPERACIÓ DE PAPER CARTRÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA 
 
Expedient: 2020/3868 
 
Vist l’informe del tècnic de medi ambient sobre la situació de la recollida selectiva de 
paper i cartró i els avantatges de dirigir la recollida selectiva d’aquest material a 
l’empresa TIRGI SERVEIS AMBIENTALS, SA 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el conveni amb l’empresa TIRGI SERVEIS AMBIENTALS, SA per a la 
recuperació de paper i cartró procedent de la recollida selectiva. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
 
 



 

8 
 

4.2.- PRP2020/546 ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D'AMPLIACIÓ DEL 
LOCAL SOCIAL DE CAN FARELL  
 
Es necessària la contractació de les obres d’ampliació del local social de Can Farell, 
consistents en ampliar en 40 m2 la sala polivalent per dotar-la de més capacitat. 
 
Vistes les diferents ofertes presentades per empreses del sector. 
 
Vista la proposta del Coordinador de Serveis territorials. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Adjudicar les obres d’ampliació del local social de Can Farell a l’empresa 
Construccions Claudi Olivan, SL per un import de 33.361,51 € (IVA inclòs)   
 
 
4.3.- PRP2020/545 COMPRA D’ESTUFES TREVA HIVERNAL 2020/2021 
 
Expedient: 2020/3870 
 
Regidoria:  Benestar i família  Partida: 04 – 232 - 48002 
 
PERSONES BENEFICIÀRIES:  DIVERSES  
 
Són 60 les famílies que ja tenen adjudicada una estufa de préstec.  
 
Vista la proposta de la regidora d’acció social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- 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€.  
 
 
4.4.- PRP2020/550 ADJUDICACIÓ DE L’OBRA HIDRÀULICA RENOVACIÓ 
CANONADA ABASTAMENT AIGUA POTABLE C. ANSELM CLAVÉ,184-224 
 
Vista l’Acta de valoració per a l’adjudicació de l’obra hidràulica de la renovació de la 
canonada d’abastament d’aigua del c. Anselm Clavé, 184-224 de Lliçà d’Amunt, i 
estimant-se correcta. 
 
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de l’obra hidràulica de la renovació de la canonada 
d’abastament d’aigua del c. Anselm Clavé, 184-224 de Lliçà d’Amunt a l’empresa 
VORACYS SL, per l’import de 46.218’73 euros, Iva exclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, fent-li saber que la formalització del 
contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació, que haurà de 
tenir lloc dins el termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent de la recepció 
d’aquesta notificació 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 19.15 h., de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 
 
 


