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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 1 
DE FEBRER DE 2021 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:15 
Hora que acaba: 18:30 
 
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. També hi assisteix Antoni Hierro Medina, interventor municipal 
 
 
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 25 
de gener de 2021. 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la relació de documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació núm. 
O/2020/64, que és del següent contingut: 
 

- Crous Expert SL; Workout exteriors Epic red; d’import 5.136,45€; amb càrrec a la partida 
07/3420/63200. 

- Obres i Paviments Llovet SL; segona certificació obres sectorització de naus; d’import 
17.524,61€; amb càrrec a la partida 17/9200/62203. 

- Construreform Llissa SL; treballs realitzats durant el mes, segons certificació; 
d’import 19.481€; amb càrrec a la partida 17/9200/62203. 

- Novatilu Sl; Taula pic nic, aixeta font i cos font; d’import 4.406€; amb càrrec a 
la partida 17/1710/61902. 
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- López Leirado, Avelino; treure tela existent i germinacions vegetals i sanejament i neteja; 
d’import 5.898,75€; amb càrrec a la partida 17/9200/62202. 

- Gecko Climbing Walls SL; Projecte instalꞏlació preses d’escalada escola els Picots; d’import 
5.223,27€; amb càrrec a la partida 1771710/61902. 

- Consorci Besòs Tordera; Obres de reposició i millora del clavegueram de Lliçà d’Amunt, 
novembre 2020; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 

- Gpasoft SL; posar en marxa servei en remot per a instalꞏlació i configuració; d’import 
4.561,70€; amb càrrec a la partida 0773420/63200. 

- Ausolan RCN SLU; monitoratge beca ajuntament; d’import 4.588,86€; amb càrrec a la partida 
04/2310/48002. 

- Alphanet Security Sistems SL; implementació sistema de càmeres de seguretat ciutadana; 
d’import 15.978,29€; amb càrrec a la partida 12/1330/63300. 

- ARA So Sonorització i Ilꞏluminació SL; Serveis tècnics i so i llums del pessebre Vivent; d’import 
5.476,67€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Becerra & Navarro SL; reparació de contenidors grisos; d’import 4.801,28€; amb càrrec a la 
partida 18/1630/22699. 

- Inmove It Solutions SL; Router cisco NPE Security llicència; d’import 2.338,93€; amb càrrec a 
la partida 15/9200/62600. 

- Gea Suárez, Eusebio (Tecsome); campanya “Ponte las pilas y reciclalas”; d’import 3.702,60€; 
amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Apindep Ronçana SCCL; Lots de Nadal treballadors; d’import 6.625€; amb càrrec a la partida 
16/9200/22601. 

- Sorea SAU; Substitució de canonada al Ps. Sant Valerià; d’import 13.896,34€; amb càrrec a la 
partida 17/1610/61910. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- 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: 
 

- PRP2021/61; Treva hivernal 2020/21, compra de 5 estufes amb els adaptadors per posar les bombones, per l’import 
total de 535€. 

- PRP2021/67; A.S.; un ajut de 90€ per a formació a l’Escola d’Adults 
- PRP2021/68; M.M.H.; un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres lliuraments mensuals. 
- PRP2021/70; J.P.B.O.; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres lliuraments mensuals. 
- PRP2021/71; A.M.G.V.; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres lliuraments mensuals 
- PRP2021/72; L.H.; un ajut de 90€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres lliuraments mensuals 

 
 
3.2.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.2.1.- PRP2021/81 RATIFICACIO DEL DECRET D’ALCALDIA 
D’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA CIVIL DE LA RENOVACIÓ DE LA CANONADA 
D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL CARRER ANSELM CLAVÉ, 184-224 
 
S’ACORDA Ratificar el Decret d’Alcaldia número 63, de 28 de gener de 2021, 
que és del següent contingut: 
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“Vista l’Acta de valoració per a l’adjudicació de l’obra civil de la renovació de la canonada 
d’abastament d’aigua del carrer 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. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de l’obra civil de la renovació de la canonada d’abastament 
d’aigua del c. Anselm Clavé, 184-224 de Lliçà d’Amunt a l’empresa ARTEA MEDIAMBIENT 
SL, per l’import de 43.000 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. 
 
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local.” 

  
 
3.3.- INTERVENCIÓ 
 
3.3.1.- PRP2021/82   APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE L'ALIANÇA DE L’AJUT PER A 
ACTIVITATS I ESPECTACLES INFANTILS DEL QUART TRIMESTRE DE 2020, DEL CONVENI 
AMB L’AJUNTAMENT 2020. 
 
Expedient: 2021/350 
 
Vist l’informe tècnic de la regidoria de Cultura de 28 de gener de 2021, favorable respecte la justificació 
presentada per l’entitat Ateneu l’Aliança, de l’ajut per l’organització d’activitats cultural i espectacles 
infantils durant el quart trimestre de 2020, dins el conveni entre l’Ajuntament i l’entitat per a l’any 2020, 
que es transcriu a continuació:  
 

“INFORME TÈCNIC RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A 
L’ATENEU L’ALIANÇA EN CONCEPTE D’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS I ESPECTACLES 
INFANTILS DURANT EL QUART TRIMESTRE EN EL MARC DEL CONVENI ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT I L’ATENEU L’ALIANÇA PER A L’ANY 2020. 
 
En dates 10 i 31 de desembre, i números de registre d’entrada 11141 i 11857, l’entitat Ateneu 
l’Aliança presenta documentació per justificar la subvenció concedida per a l’organització 
d’ACTIVITATS CULTURALS en el marc del conveni de colꞏlaboració signat per aquest 2020. 

 
El conveni de colꞏlaboració signat amb l’entitat el passat juliol de 2017 indica que l’Ajuntament 
subvencionarà l’entitat amb la quantitat de 15.000,00€ en concepte 
d’organització d’una programació estable d’activitats de caire cultural, i de 
6.000,00€ per a la organització d’un cicle d’activitats infantils. 

 
Revisada la documentació de la justificació corresponent al registre 11141, 
l’entitat presenta relació de factures degudament complimentada, així com 
una fitxa d’activitat on fan la previsió, i una memòria d’activitat amb el resultat 
obtingut un cop finalitzada l’activitat. Un cop revisada la documentació es 
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demana a l’entitat una esmena en la factura corresponent a la proveïdora Laia Pedrerol en la 
que hi manquen algunes dades. L’entitat envia la factura esmenada en data 27 de gener de 
2021 adjunta a un correu electrònic a la regidoria de cultura. Es comunica telefònicament a 
l’entitat que no s’accepten per la justificació les factures corresponents a l’acte de Cicle de 
Vermuts Musical al ser una activitat extraordinària al pati de l’equipament on l’únic beneficiari ha 
estat el negoci privat del Bar de l’Aliança. Tanmateix tampoc son correctes les dues factures de 
l’empresa AT VIDA FACIL al no coincidir el concepte facturat amb l’objecte de l’empresa que 
factura. S’accepta doncs una justificació per import de 1.717,92€ a la partida d’activitats i un 
ajut de 805,00€ a la partida d’espectacles infantils. 

 
Respecte a la justificació presentada amb el registre número 11857, es comunica a l’entitat que 
únicament son elegibles les despeses corresponents a l’acte “Les nenes volent alt” per import 
de 2.541,00€, donat que la resta de factures presentades corresponen a despeses de 
funcionament de la pròpia entitat, com son el manteniment i ús de la fotocopiadora, i la factura 
a nom de AT VIDA MÁS FÀCIL on, tal i com s’indica al paràgraf anterior, el concepte de la 
factura no coincideix amb l’objectiu de l’empresa que factura. 

 
Vist això, adjunto a aquest informe justificació corresponent al conveni d’activitats per import de 
1.717,92€ i respecte a l’ajut destinat a la programació infantil per import de 3.346,00€. 

 
CONCLUSIÓ 

 
Per tot l’exposat anteriorment, emeto informe FAVORABLE per tal que es pugui fer efectiu el 
pagament de l’import de 5.063,92€ en concepte d’activitats culturals i infantils programades 
entre els mesos d’octubre i desembre de 2020.” 

 
Vist que hi ha saldo suficient en la partida 01 3380 48001 del Pressupost municipal de despeses de 
2020, per atendre aquest pagament. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la justificació presentada per l’Ateneu l’Aliança, de l’ajut per a l’organització d’activitats 
culturals i espectacles infantils en el quart trimestre de 2020, dins el conveni amb l’Ajuntament per a 
l’any 2020. 
 
Segon.- Aprovar el pagament a favor de l’Ateneu l’Aliança, de 1.717,92€ en concepte d’activitats 
culturals, i de 3.346,00€ en concepte d’activitats infantils, programades en el quart trimestre de 2020. 
 
Tercer.- Aprovar la renúncia de l’Ateneu l’Aliança respecte l’import no justificat de 9.072,41€ de l’ajut 
per activitats culturals, i de l’import no justificat de 1.308,47€ respecte les activitats infantils, en el marc 
del conveni 2020. 
 
Quart.- Notificar aquest acord als interessats. 
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4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2021/75   CONTRACTACIÓ DE LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE 
L’ACTUACIÓ 9 DEL PLA D’INVERSIONS D’AIGUA 2019-20    
 
Expedient: 2021/308 
 
En data 8 de febrer de 2021 està previst l’inici de les obres relatives a l’actuació 9 del Pla d’Inversions 
Anual 2019-20 de la xarxa d’aigua, al carrer Anselm Clavé 184-224 de Lliçà d’Amunt. 
 
És necessari un Coordinador de Seguretat i Salut per les obres esmentades. S’ha demanat pressupost 
a l’arquitecte tècnic Sr. Josep Lluís Sala Sanguino, que l’ha presentat per un import de 544,50 €, IVA 
inclòs. 
 
Per iniciar les obres esmentades cal tenir designat el coordinador de Seguretat i Salut amb antelació 
per realitzar totes les seves tasques prèvies. Així mateix cal tenir designat un Director d’Obres per les 
tasques de direcció executiva de l’obra. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Companyies de Serveis. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Nomenar al senyor Josep Lluís Sala Sanguino, coordinador de seguretat i salut de les obres 
relatives a l’actuació 9 del Pla d’Inversions Anual 2019-20 de la xarxa d’aigua, al carrer Anselm Clavé 
184-224 de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Aprovar el pressupost per l’execució d’aquestes tasques, per un total de 544,50 €, IVA inclòs. 
 
Tercer.- Nomenar el Sr. Marc Ricart Llach, Director d’Obra de les obres relatives a l’actuació 9 del Pla 
d’Inversions Anual 2019-20 de la xarxa d’aigua, al carrer Anselm Clavé 184-224 de Lliçà d’Amunt, i 
autoritzar les despeses de visat derivades d’aquest encàrrec. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.2.- PRP2021/90   ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 
D'EXECUCIÓ DEL PARC DE CA L'ARTIGUES EN L'ENTORN DE L'ESCOLA ROSA ORIOL    
  
Es necessària la contractació del projecte d’execució del Parc de Ca l’Artigues en l’àmbit de 
l’entorn de l’escola Rosa Oriol. 
 
S’han solꞏlicitat 3 pressupostos a diferents despatxos d’arquitectura i a tal efecte 
s’ha procedit a generar l’informe de justificació per a la contractació 
 
Vista la proposta del Coordinador de Serveis Territorials, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Adjudicar la redacció del projecte d’execució del Parc de Ca l’Artigues a l’arquitecta Anna 
Altemir Montaner, de l’estudi Baobab, per un import de 14.700 € + IVA 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:30 de tot el que jo com a 
secretària certifico. 
 
 
 


