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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
15 DE DESEMBRE DE 2021 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:00 
Hora que acaba: 18:20 
 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
 
També assisteixen en qualitat de convocats: 
 
Lourdes Martín Montero 
Felicita Romero Olivares 
Marc Palet Rodríguez 
 
 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Fran Sánchez Castilla 
 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària. 
 
 
 
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 1 de 
desembre de 2021. 
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2.- DESPESES 
 
2.1.- S’acorda aprovar la Relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de pagament 
número O/2021/65, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Ilcovia Barcelona SL; subministrament arbre de gran format; d’import 10.678,25€, amb càrrec a 
la partida 17/1532/60901. 

- Carlin Catalunya SLR; ensobradora plegadora SI 1000; d’import 3.098,57€; amb càrrec a la 
partida 18/9200/62500. 

- Servobiat; AOC 111243294 clavegueram; d’import 5.602,30€; amb càrrec a la partida 
17/1600/60900. 

- Promotora del Garraf SA; banyera runa; d’import 12.055€; amb càrrec a la partida 
25/1532/21300. 

- Retra Catalunya SL; descàrrega voluminós; d’import 5.307,46€; amb càrrec a la partida 
25/1532/21000. 

- Estebanell y Pahisa Mercator SA; segon pagament, finalització instal·lació, oferta VE20210028; 
d’import 6.572,72€; amb càrrec a la partida 17/1650/63300. 

- Catalana de Televisió Local 97 SL; Impressió i embossat butlletí Informa’t; d’import 3.463,20€; 
amb càrrec a la partida 21/9200/22799. 

- Alonso Masanas Bernat; impressió Programa de Nadal 2021; d’import 3.199,24€; amb càrrec a 
la partida 01/3340/22609. 

- Estebanell y Pahisa Mercator SA; primer pagament, acceptació de l’oferta VE20210030; d’import 
7.661,72€; amb càrrec a la partida 17/1650/63300. 

- Associació Arae per la Promoció de l’Aprenentatge; Projecte Creix, desembre 2021; d’import 
3.206,50€; amb càrrec a la partida 03/3230/22699. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transports; d’import 56.864,09€; amb càrrec a la 
partida 11/4411/22300. 

- Apindep Ronçana SCCL; Lots de Nadal; d’import 7.462€; amb càrrec a la partida 16/9200/22601. 
- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transports, línia A/, novembre 2021; d’import 

15.319,05€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 
- Endesa Energia SAU, subministrament electricitat; d’import 7.141,30€; amb càrrec a les partides 

07/3420/22100, 24/3370/22100, 16/9200/22100 i 15/1650/22100. 
- Endesa Energia SAU, subministrament electricitat; d’import 6.103,31€; amb càrrec a les partides 

07/3420/22100, 24/3370/22100, 16/9200/22100 i 15/1650/22100. 
- Sabavial SL; Servei de manteniment de la pintura viària, d’import 3.533,20€; amb càrrec a la 

partida 11/4400/22699. 
- Endesa Energia SAU, subministrament electricitat; d’import 4.674,90€; amb càrrec a les partides 

24/3370/22100, 16/9200/22100 i 15/1650/22100. 
- Endesa Energia SAU, subministrament electricitat; d’import 17.121,25€; amb càrrec a les 

partides 03/3239/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 24/3370/22100, 16/9200/22100 i 
15/1650/22100. 

 
 
2.2.- S’acorda aprovar la Relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de pagament 
número O/2021/67, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
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- 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 2014/00005; 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 2016/00087; d’import 17.500€; amb càrrec a la partida 
20/0110/91100. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- CULTURA 
 
3.1.1.- PRP2021/1024 APROVACIÓ DE CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE MONTMELLÓ PER 
LA CESSIÓ DEL TIÓ GEGANT    
 
Expedient: 2021/5042 
 
L’Ajuntament de Montmeló està interessat en poder fer ús del Tió Gegant propietat de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt per a la celebració d’una activitat cultural dins el seu programa d’activitats de Nadal. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt cedirà el Tió Gegant a l’Ajuntament de Montmeló per a què en pugui fer 
ús el dissabte dia 18 de desembre de 2021. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt s’encarregarà del transport del Tió Gegant entre les dues poblacions i de 
l’assessorament en el muntatge i desmuntatge de l’estructura mitjançant dos operaris de la brigada 
municipal que hi seran presents. 
 
L’Ajuntament de Montmeló assumirà les despeses de personal, quilometratge i dietes que es generin 
pels dos operaris de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, les quals ascendeixen a la quantitat de 750€. 
 
Tanmateix l’Ajuntament de Montmeló realitzarà un dipòsit de 500€ en concepte de fiança que li seran 
retornats un cop comprovat que el Tió Gegant està en les mateixes condicions en les que se’ls va cedir. 
 
Per regular aquesta cessió s’ha elaborat un conveni de col·laboració entre ambdós ajuntaments. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Lliçà d’Amunt i de Montmeló per la 
cessió del Tió Gegant en el mars de les Festes de Nadal 2021. 
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3.2.- GENT GRAN 
 
3.2.1.- PRP2021/1005 APROVACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA 
CONTRACTACIÓ D'UN ESPECTACLE D’ÒPERA-ZARZUELA PER A LA GENT GRAN 
 
Expedient: 2021/4996 
 
En el marc de les festes de Nadal, com cada any, és intenció de l’Ajuntament organitzar activitats 
especials per a la gent gran del municipi. 
 
Aquest any es proposa fer un espectacle d’Òpera-Zarzuela el 2 de gener de 2022. 
 
Atès que l’import de l’actuació és de 5.203 euros, es necessari fer un contracte menor de serveis.  
 
Vista la proposta de la Regidora de gent gran, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el contracte d’obra menor per realitzar l’activitat d’Òpera – Zarzuela el dia 2 de gener 
de 2.022, per l’import de 5.203€. 
 
 
3.3.- RECURSOS HUMANS 
 
3.3.1.- PRP2021/1016 APROVACIO DE LES BASES GENERIQUES I ESPECIFIQUES DEL 
PROCES DE FUNCIONARITZACIO - DIVERSES PLACES    
 
Expedient: 2021/4553 
 
Vist el certificat de l’acord del Ple de la sessió efectuada el passat 23 de juliol de 2020, en el que 
es va acordar l’aprovació del document de funcionarització de personal de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt. 

 
Redactades les bases genèriques que regiran la convocatòria mitjançant concurs oposició 
horitzontal i vertical, torn restringit, i acordades a través de negociació col·lectiva, signat l’acord final 
el passat 14 d’octubre de 2021. 

 
Redactades les bases específiques que regiran la convocatòria mitjançant concurs oposició 
horitzontal i vertical, torn restringit. 

 
Atès que en exercici de les competències atribuïdes per la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, en relació amb la Llei 7/85, de 2 d’abril, és possible efectuar la 
convocatòria de les proves simultàniament, amb subjecció a l’aprovació de les bases que regeixen 
la convocatòria. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de recursos humans, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a dur a terme el 
procés de funcionarització  per proveir diverses places mitjançant concurs oposició horitzontal i vertical, 
torn restringit, adscrites a diferents departaments de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 
 
SEGON: Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies hàbils, mitjançant anuncis al e-tauler 
de la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, considerant-se definitivament aprovades en el cas que no es 
produïssin reclamacions. 
 
TERCER: Convocar per a la provisió de les citades places del procés de funcionarització adscrites a 
diferents departaments de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament l’anunci de la 
convocatòria. 
 
 
3.3.2.- PRP2021/1020 APROVACIO DE BASES D’URGENCIA PER LA CREACIO DE BORSA 
TREBALL DE POLICIES LOCALS    
 
Expedient: 2021/4925 
 
Redactades les bases de creació de borsa de treball per urgència de la categoria d’agents de la policia 
local. 
 
Atès que les bases han estat negociades amb els delegats del personal funcionari 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de recursos humans. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a crear una borsa de treball d’agents 
de la policia local en règim funcionari interí mitjançant concurs de mèrits torn lliure, adscrita al 
departament de la policia local de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 
 
SEGON: Sotmetre-les a informació pública pel termini de quinze dies naturals, mitjançant anuncis 
al e-tauler de la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt,  considerant-se 
definitivament aprovades en el cas que no es produïssin reclamacions. 
 
TERCER: Convocar per a la constitució de la borsa de treball d’agents de policia local, publicant 
simultàniament l’anunci de la convocatòria. 
 
 
3.4.- 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: 
 

- PRP2021/983, M.M.C., un ajut de 120€ per a alimentació, motiu Covid 
- PRP2021/984, R.T.Y., un ajut de 100€ per a alimentació, motiu Covid. 
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- PRP2021/986, A.M.G.V., un ajut de 70€ renovació ajut d’alimentació, 

motiu Covid 
- PRP2021/997, M.T.M., Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,21€ mensuals. 
- PRP2021/998, C.B.S., Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,21€ mensuals. 
- PRP2021/999, H.G.G., Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,21€ mensuals. 
- PRP2021/1000, T.R.M., Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,21€ mensuals. 
- PRO2021/1001, A.S.M., Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,21€ mensuals. 
- PRP2021/1002, J.F.P., un ajut de 320€ renovació targeta moneder d’alimentació i higiene 
- PRP2021/1003, A.R.A., un ajut de 242,25€ per la compra de bombones de butà. 
- PRP2021/1004, E.C.O., un ajut de 242,25€ per la compra de bombones de butà i préstec d’una 

estufa de butà  (107€) 
- PRP2021/1006, G.L.R.O., un ajut de 360€ renovació targeta d’aliments 
- PRP2021/1007, C.P.C., un ajut de 210€, renovació targeta moneder d’alimentació i higiene. 
- PRP2021/1008, C.P.P., un ajut de 360€, renovació targeta moneder d’alimentació i higiene. 
- PRP2021/1009, S.P.R., un ajut de 480€ renovació targeta moneder d’alimentació i higiene. 
- PRP2021/1010, S.T.R., un ajut de 120€ renovació targeta moneder d’alimentació i higiene. 
- PRP2021/1011, R.P.G., Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,21€ mensuals. 
- PRP2021/1012, F.N.D., un ajut de 150€, per a alimentació i higiene. 
- PRP2021/1015, J.S.C., un ajut de 30,50€ per transport per desplaçar-se a l’hospital. 
- PRP2021/1019, A.J.G., un ajut de 400€ viatge final de la ESO. 
- PRP2021/1022, F.L.S., Revocació d’un ajut de 44,25€ per a transport. 
- PRP2021/1027, Y.G.L., un ajut de 360€ per a alimentació i higiene. 

 
 
3.5.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.5.1.- PRP2021/1030 REDACCIÓ DEL PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA PER A 
L'AUTORITZACIÓ D'ÚS DEL CIRCUIT DE LES 24H A CAN MONTCAU.    
 
Expedient: 2021/5093 
 
És necessària la contractació de la Redacció del Projecte d'actuació específica per a l'autorització 
d'ús del Circuit de les 24h a Can Montcau. 
 
S’han demanat 3 ofertes a despatxos d’arquitectura del qual s’ha escollit la proposta més 
avantatjosa. 
 
Vista la proposta de la Regidora de territori i obres públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de redacció del Projecte d’Actuació Específica per a l’autorització 
del circuit de les 24h a Can Montcau, a l’empresa GMG Plans i Projectes SLP, per un import de 
9.600 € + IVA. 
  
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
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3.6.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.6.1.- PRP2021/993  LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA POTENCIALMENT 
PERILLOSA DEL LA SRA. A.C.T.D.  
 
La interessada indicada a continuació ha sol·licitat la modificació de la llicència administrativa per 
a la tinença d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 A.C.T.D. Barri Can Salgot American Bully (2)  

 
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 a la 
sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 A.C.T.D. 317M 31/2021 

 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.6.2.- PRP2021/994 LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA POTENCIALMENT 
PERILLOSA  DEL SR. J.C.M. 
 
Expedient: 2021/1671 
 
L’interessat indicat a continuació ha sol·licitat la llicència administrativa per a la tinença d’animals 
potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 J.C.M.V. Barri Marlés Pit bull terrier 

 
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 
sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 J.C.M.V. 488 33/2021 

 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
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3.6.3.- PRP2021/995   LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA POTENCIALMENT 
PERILLOSA DEL SR. M.G.A. 
 
Expedient: 2021/4096 
 
L’interessat indicat a continuació ha sol·licitat la llicència administrativa per a la tinença d’animals 
potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 M.G.A. Barri Can Rovira Dog de Bordeus 

 
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 
sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 M.G.A. 502 32/2021 

 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.6.4.- PRP2021/996  LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA POTENCIALMENT 
PERILLOSA  DE la SRA. A.F.C.C. 
 
Expedient: 2021/4092 
 
La interessada indicada a continuació ha sol·licitat la llicència administrativa per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 A.F.C.C Barri Can Salgot American Bully 

 
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 a la 
sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 A.F.C.C. 490 34/2021 

 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
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3.6.5.- PRP2021/1023 CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA LLERA DEL RIU TENES 
 
Expedient 2021/5071 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist l’informe, emès en data 10/12/2021, per X. J. P., tècnic municipal, de necessitat i conformitat de 
contractar les obres de conservació i manteniment de la llera del riu Tenes, i que es transcriu literalment 
a continuació: 
 
“INFORME SOBRE LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE MANTENIMENT DE LA LLERA DEL 
RIU TENES 2021-2022 
 
1. Antecedents 

• Conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per treballs de conservació i manteniment de 
la llera. L’Ajuntament cofinança  

• Ajut atorgat per l’ACA per import de 11.961,44 € pels treballs de manteniment de la llera del riu 
Tenes 2021-2022. Com a condició de l’ajut, cal iniciar els treballs abans de 31 de desembre de 
2021. 

 
2. Valoració d’ofertes 
2.1. Sol·licitud d’ofertes 
S’han demanat tres ofertes a empreses especialitzades en l’execució d’aquest tipus de treballs: 

• Aprèn, Serveis Ambientals , SL 
• Naturalea Conservació, SL 
•  Phragmites (no ha presentat oferta) 

2.2. Contingut tècnic de les ofertes 
Les dues empreses que han presentat oferta plantegen objectius i continguts similars. 
2.3. Cronograma 
Les dues empreses començarien els treballs el mes de desembre de 2021 i finalitzarien el primer 
trimestre del 2022, a excepció del tractament d’ailants, que cal fer a la primavera. 
2.4. Import de les ofertes 

 
Empresa Import sense iva 

(€) 
Import amb IVA 
21% (€) 

Aprèn, Serveis Ambientals , SL 11.960,00 14.471,60 
Naturalea Conservació, SL 11.273,18 13.640,55 

 
Naturalea Conservació, SL ofereix un preu més econòmic. 
 
2.5. Comparació d’ofertes 
S’han comparat les actuacions que ofereixen en quatre àmbits: 
 
 
 
 
 



 
 

10 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Naturalea Conservació, SL ofereix millors condicions. 
 
3. Conclusions 
 
Es proposa adjudicar els treballs de conservació i manteniment de la llera del riu Tenes a l’empresa 
Naturalea Conservació, SL , per un import de 11.273,18 € més IVA (import IVA inclòs 13.640,55 €) 
 
X. J. P. 
Tècnic de medi ambient i salut 
Lliçà d’Amunt, 10 de desembre de 2021“ 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
De conformitat amb el què disposen els articles 63.3. a) i 118 de la Llei 9/2017 de contractes del 
Sector Públic, quan als contractes menors. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Medi Ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa NATURALEA CONSERVACIÓ, SL, amb NIF B61014312, el 
contracte menor per l’execució dels treballs de conservació i manteniment de la llera del riu Tenes, 
per un import de 13.640,55 € (IVA inclòs). 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a despesa màxima del 
contracte. 
 
Tercer.- La presentació de les factures per la prestació del subministrament s’acomplirà en format 
electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRÈN SERVEIS AMBIENTALS, SL NATURALEA CONSERVACIÓ, SL
Superfície d'eliminació de canyes (m2) 450 515
Superfície sembra herbàcies (m2) 0 515
Plantació estava vica salicàcia (ut) 60 40
Altres plantacions (ut) 0 60
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3.7.- EDUCACIÓ 
 
3.7.1. PRP2021/1014 NOVES OPORTUNITATS EDUCATIVES 4.10: FINANÇAMENT DE 
PROGRAMES DE TRANSICIÓ EDUCATIVA (XGL 21/Y/313856).    
 
La Diputació ha aprovat un ajut de 9.999,40 € per al PTT curs 2021-22: Noves oportunitats 
educatives 4.10: Finançament de programes de transició educativa (XGL 21/Y/313856). La 
Diputació ofereix la seva participació en el finançament de recursos educatius que faciliten les 
transicions educatives. 
  
Vist que les regidories de l’Ajuntament, amb el vistiplau dels respectius regidors i regidores, estan 
interessades en acceptar la següent subvenció de 9.999,40 € per al PTT curs 2021-22: Noves 
oportunitats educatives 4.10: Finançament de programes de transició educativa.  
 
Vist l’informe favorable de l’interventor.  
 
Vista la proposta del Regidor d’Educació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR un ajut de 9.999,40 € per al PTT curs 2021-22: Noves oportunitats educatives 
4.10: Finançament de programes de transició educativa. 
  
Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest acord. 
  
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats  
 
 
3.8.- SALUT PÚBLICA 
 
3.8.1.- PRP2021/1013   CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI: REDACCIÓ 
DEL PLA DE CONTINGÈNCIA EN SALUT PÚBLICA LOCAL PER FER FRONT A LA COVID-19 
 
EXPEDIENT 2021/5041 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist l’informe, emès en data 09/12/2021, per X. J. P., tècnic municipal, de necessitat i conformitat de 
contractar el servei: redacció del pla de contingència en salut pública local per fer front a la covid-19, i 
que es transcriu literalment a continuació: 
 
1. “Antecedents 
La Diputació de Barcelona, a través del fons de prestació va atorgar a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt un 
ajut per import de 2.972,00 per redactar un Pla de contingència en salut pública local per fer front a la 
COVID-19. L’Ajuntament va rebre una bestreta pel 100% de l’import. L’execució s’ha de fer abans del 
31 de desembre i la justificació entre gener i abril. 
 
El Pla s’ha de basar en el Document Bases i Manual d’implementació aprovats per la pròpia Diputació 
de Barcelona. 
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2. Valoració d’ofertes 
2.1. Sol·licitud d’ofertes 
S’han demanat dues ofertes a empreses especialitzades en la redacció d’aquest tipus de documents: 
 

• Ecostudi Sima SLP 
Empresa que ha redactat el DUPROCIM de Lliçà d’Amunt, per encàrrec de la Diputació de 
Barcelona 
 

• Anthesis-Lavola 
Empresa que ha redactat el Document Bases i Manual d’implementació dels Plans de 
contingència municipal per fer front a la COVID-19, per encàrrec de la Diputació de Barcelona 

 
2.2. Contingut tècnic de les ofertes 
Les dues empreses plantegen objectius i continguts similars, ja que vénen pautats pel document de 
bases i manual d’implantació aprovats per la Diputació de Barcelona. 
 
2.3. Cronograma 
Les dues empreses començarien els treballs el mes de desembre de 2021, i la factura s’emetrà a final 
d’any. Anthesis – Lavola ha adjuntat un cronograma amb finalització febrer 2022. 
 
2.4. Import de les ofertes 

 
Empresa Import sense iva 

(€) 
Import amb IVA 21% (€) 

ECOSTUDI SIMA, 
SLP 

4.826,00 5.839,46 

ANTHESIS - 
LAVOLA 

2.950,00 3.569,50 

 
3. Conclusions 
 
Es proposa adjudicar la redacció del Pla de contingència en salut pública local per fer front a la COVID-
19 a l’empresa Anthesis – Lavola, per un import de 2.950,00 € més IVA. 
 
X. J. P. 
Tècnic de medi ambient i salut 
Lliçà d’Amunt, 9 de desembre de 2021“ 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
De conformitat amb el què disposen els articles 63.3. a) i 118 de la Llei 9/2017 de contractes del 
Sector Públic, quan als contractes menors. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Anthesis Lavola, amb NIF A-58635269, el contracte menor del 
servei: “Redacció del Pla de contingència en salut pública local per fer front a la COVID-19”, per un 
import de 3.569,50 € (IVA inclòs). 
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com 
a despesa màxima del contracte. 
 
Tercer.- La presentació de les factures per la prestació del subministrament s’acomplirà en format 
electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
3.9.- INTERVENCIÓ 
 
3.9.1.- PRP2021/1025 APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE NEXE FUNDACIÓ PRIVADA DE 
L’AJUT CONCEDIT MITJANÇANT ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL 
CASAL INCLUSIU 2021.    
 
Expedient: 2021/5078 
 
Vist l’informe tècnic de la regidoria d’Educació de 10 de desembre de 2021, favorable respecte la 
justificació presentada per l’entitat Nexe Fundació Privada (CIF G59986299), de l’addenda al conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament per a l’organització i finançament del casal inclusiu 2021, que es transcriu 
a continuació:  
 

“INFORME DE VALORACIÓ PER EL PAGAMENT 50% DE LA SUBVENCIÓ EN EL MOMENT 
DE LA JUSTIFICACIÓ DE l’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT I LA FUNDACIÓ NEXE DE BARCELONA PER A 
L’ORGANITZACIÓ I FINANÇAMENT DEL CASAL INCLUSIU 2021 ADREÇAT A INFANTS I 
JOVES AMB DISCAPACITATS FÍSIQUES I/O PSÍQUIQUES ESCOLARITZATS AL CENTRE 
D’EDUCACIÓ ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO. 

 
1.- Dades de la convocatòria 
- Regidoria: Educació 
- Partida: 03 3230 48001 
- Programa: Casal inclusiu 2021 
- Codi convocatòria: Subvenció Fundació NEXE 
- Entitats beneficiàries: Fundació NEXE 
 
D’acord amb la presentació el beneficiari ha complert els següents requisits: 

 A
SS

O
C

IA
C

IO
 N

EX
E 

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICACIÓ  
Memòria de l’actuació justificativa del compliment de 
les condicions imposades, així com de les activitats 
realitzades, els participants en cada activitat i els 
resultats obtinguts. 

SI 

Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat 
amb el contingut establert en l’article 75.2 del SI 
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INFORMO que els pagaments a concedir a l´associació d’acord amb les bases de l’ADDENDA 
AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT I LA 
FUNDACIÓ NEXE DE BARCELONA PER A L’ORGANITZACIÓ I FINANÇAMENT DEL CASAL 
INCLUSIU 2021 ADREÇAT A INFANTS I JOVES AMB DISCAPACITATS FÍSIQUES I/O 
PSÍQUIQUES ESCOLARITZATS AL CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL MONTSERRAT 
MONTERO. 

 
De conformitat amb el que preveu l'article 37 de l’Ordenança general de subvencions de Lliçà 
d’Amunt, i atesa la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil 
el desenvolupament de l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per 
la finalitat social d'alt interès públic que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la 
subvenció per l'import del 50%. La resta serà abonat un cop justificada la mateixa. 

 
• Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament anticipat d’un 50% de la 

subvenció per un import de 647,65€.  
• Autoritzar i disposar del 50 % de la subvenció per un import de 647,65€ que es pagarà 

en el moment de la justificació.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vist que hi ha saldo suficient en la partida 03 3230 48001 del Pressupost municipal de despeses de 
2021, per atendre el pagament del 50% restant de l’ajut, un cop fet a la signatura de l’addenda al conveni, 
un pagament avançat del 50% de l’import de l’ajut. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la justificació presentada per l’entitat Nexe Fundació Privada (CIF G59986299), de 
l’addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament per a l’organització i finançament del casal 
inclusiu 2021. 
 
Segon.- Aprovar el pagament a Nexe Fundació Privada del 50% restant de l’ajut, per import de 647,65 
€. 
 
 
 
 

Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat 
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 
Una relació classificada de les despeses de 
l'activitat amb identificació del creditor, import, data 
d'emissió i data de pagament, per import igual al cost de 
l'activitat subvencionada 

SI 

Entitat Import adjudicat CODI IBAN 
ASSOCIACIÓ 
NEXE 647,65€ Pagament anticipat ES26-….0856 

ASSOCIACIÓ 
NEXE 

647,65€ Justificació 
presentada ES26-….0856 

 TOTAL- 1295,30€  
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Tercer.- Notificar aquest acord a tots els 
interessats. 
 
 
3.9.2.- PRP2021/1026 APROVACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS DELS AJUTS PFIDE 2021    
 
Expedient: 2021/5079 
 
Vist l’informe de la regidoria d’Educació, favorable respecte les justificacions presentades pels centres 
educatius beneficiaris de la convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text, fungibles i 
llicències digitals, dins el “programa per fomentar l’accés a l’educació” (PFIDE), per a l’ensenyament 
de primària (cicle inicial, mitjà i superior) i secundària (fins a 2on ESO): 
 

  CENTRES CIF Pagat 
02.08.2021 

1 ESCOLA Rosa Oriol i Anguera Q0801328F 21.000,00 
2 ESCOLA Els Picots S0800566B 19.249,94 
3 ESCOLA M I M I POL Q0801084E 10.500,00 
4 IES LLIÇÀ D'AMUNT Q5850035F 14.000,00 
5 INSTITUT HIPÀTIA D'ALEXANDRIA Q0801854A 2.101,70 
  TOTAL   66.851,64 

 
Vist que el pagament de l’import íntegre dels ajuts es va fer per avançat, un cop aprovada la seva 
concessió. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les justificacions presentades pels centres educatius indicats respecte els ajuts 
concedits per l’Ajuntament dins la convocatòria d’ajuts PFIDE 2021. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2021/1032 APROVACIÓ DE L'INFORME DE SUBVENCIONS PER A TREBALLADORS 
AUTÒNOMS, COMERÇOS I MICROEMPRESES DE NOVA CREACIÓ DE LLIÇÀ D’AMUNT, 
AFECTATS ECONÒMICAMENT PER LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19    
 
Expedient: 2021/5109 
 
L’Ajuntament, a través de l’Oficina Covid, va establir una tercera convocatòria d’ajuts. En aquest 
cas, per a treballadors autònoms, comerços i microempreses de nova creació de Lliçà d’Amunt, 
afectats econòmicament per la crisi sanitària de la Covid-19. 
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Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Regidoria de 
Promoció Econòmica ha elaborat un informe tècnic de valoració que s’adjunta a la proposta. 
 
Vista la proposta del regidor de promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’informe tècnic de la Regidoria de Promoció Econòmica. de valoració dels ajuts 
per a treballadors autònoms, comerços i microempreses de nova creació a Lliçà d’Amunt, afectats 
econòmicament per la crisi sanitària de la Covid 19 
 
Segon.- Que es realitzin els pagaments de subvencions relacionats a l’informe. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.2.- PRP2021/1034   APROVACIÓ DE LA BAIXA D’UN REBUT DEL GIMNÀS 
 
Expedient: 2021/5083 
 
La Regidoria d'Esports sol·licita que, per acord de Junta de Govern, s’aprovi la baixa del rebut girat a 
nom de J. M. S., amb DNI ****736***,, corresponent al pagament de la mensualitat de novembre de 2021. 
L’import del rebut és de 27,00€. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa del rebut girat a nom de J. M. S., amb DNI ****736***, corresponent al pagament 
de la mensualitat de novembre de 2021, d’import 27,00€, pel motiu que, per un error administratiu, la 
baixa del Gimnàs no es va fer efectiva a partir de novembre. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.3.- PRP2021/1036 APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE L’ATENEU CINGLES DE BERTÍ DE 
L’AJUT CONCEDIT MITJANÇANT CONVENI PER A L’ANY 2021. 
 
Expedient: 2021/5138 
 
Vist l’informe tècnic de la regidoria de Cultura de 14 de desembre de 2021, favorable respecte la 
justificació presentada per l’entitat Ateneu Cingles de Bertí (CIF G67059931), de la subvenció concedida 
per l’Ajuntament, mitjançant conveni de col·laboració per a la promoció de la cultura per a l’any 2021.  
 
Vist que hi ha saldo suficient en la partida 01 3380 48001 del Pressupost municipal de despeses de 
2021, per atendre el pagament de 1.175 euros corresponents al 25% restant de l’ajut, un cop fet un 
pagament avançat de 3.525 euros, 75% de l’ajut, a la signatura del conveni. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
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La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Aprovar la justificació presentada per l’Ateneu Cingles de Bertí (CIF G67059931), de l’ajut de 
concedit per l’Ajuntament mitjançant conveni per a l’any 2021. 

Segon.- Aprovar el pagament a l’Ateneu Cingles de Bertí del 25% restant de l’ajut, per import de 1.175 
euros. 

Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 

 
4.4.- PRP2021/1037 APROVACIÓ DEL RETORN DE GARANTIES DEFINITIVES PELS 
TREBALLS D’ACLARIDA DE FRANGES 2021 I DE MANTENIMENT DE FRANGES 2017 I 2021 
 
Vist que l’empresa Gil Forestal, SL va ser adjudicatària dels treballs de manteniment de franges de 
protecció contra incendis forestals els anys 2017 i 2021 i que l’empresa Mohamed Adnaouan va 
ser adjudicatària dels treballs d’aclarida de l’arbrat d’una part de les franges de protecció contra 
incendis forestals l’any 2021 
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal de medi ambient sobre la petició de retorn de les 
garanties definitives dipositades per ambdues empreses. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el retorn de les garanties definitives pels treballs de manteniment de les franges 
de protecció contra incendis forestals a l’empresa Gil Forestal, SL, amb els següents imports: 
 
Any 2017: 436,38 € 
Any 2021: 844,87 € 
 
Segon.- Aprovar el retorn de la garantia definitiva pels treballs d’aclarida de l’arbrat d’una part de 
les franges de protecció contra incendis forestals a l’empresa Mohamed Adnaouan, amb el següent 
import: 
 
Any 2021: 970,00 € 
 
 
4.5.- PRP2021/1038 APROVACIÓ INICIAL DE LA RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS EN 
L’ÀMBIT DE LA CONFLUÈNCIA DE LA CTRA. BC1602 AMB LA VARIANT DEL CAMÍ DE LA 
SERRA 
 
El vigent POUM de Lliçà d’Amunt, aprovat en data 4 de juny de 2014 i publicat en el DOGC en 
data 16 de març de 2015, va establir un àmbit qualificat amb la clau Xa – Aparcaments públics en 
la confluència de la carretera BV-1602 i la variant de la Serra de Lliçà d’Amunt que correspon a la 
parcel·la 49 del polígon 16 del cadastre de rústica. 
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De conformitat a l'article 109.1 del Text Refós 
de la Llei d'Urbanisme l'aprovació del planejament porta implícita la 
declaració d’utilitat pública de les obres i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis 
afectats, als fins d'expropiació o d'imposició de servituds, o bé d'ocupació temporal dels terrenys. 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’Arquitecte municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Iniciar l’expedient d’expropiació forçosa, aprovant inicialment la relació de béns i drets que 
consta a l’annex d’aquest acord, relatiu als propietaris i descripció dels béns i drets afectats en 
l’àmbit qualificat amb la clau Xa – Aparcaments públics en la confluència de la carretera BV-1602 
i la variant de la Serra de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon: Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de quinze dies, mitjançant anuncis al 
tauler d’edictes de l’Ajuntament, Butlletí Oficial de la Província i diari dels de més difusió de la 
província. 
 
Tercer: Notificar als propietaris i titulars de béns i drets afectats aquest acord i la seva inclusió en 
la relació, a fi i efecte, de que puguin, durant el termini de quinze dies hàbils, presentar totes les 
al·legacions que considerin oportunes únicament als efectes de possibles errors de les dades que 
constin en la relació. 
 
Quart: De no produir-se reclamacions s’entendrà definitivament aprovada la relació concreta dels 
béns i drets, i per iniciat l’expedient expropiatori, invitant als propietaris per a que proposin un preu 
que propiciï l’adquisició per mutu acord. 
 
 
4.6.- PRP2021/1039 PAGAMENT DE SUBVENCIONS A PROJECTES I ACTIVITATS D'UTILITAT 
PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL, PER A L'ANY 2021, UN COP JUSTIFICATS (SEGON GRUP). 
 
Expedient: 2021/5145 
 
Vistos els informes favorables de les regidories de Cultura, Gent gran, Cohesió social - Locals socials i 
Educació, respecte les justificacions presentades per diverses entitats beneficiàries de subvencions, 
concedides dins la convocatòria d’ajuts a projectes i activitats d’utilitat pública i interès social, per a l’any 
2021. 
 
Vist que en les convocatòries de Cultura 2 i 5 s’ha fet un primer pagament del 50% dels ajuts. 
 
D’acord amb l’anterior, procedeix pagar els següents imports: 
 

Cultura 2. Activitats al municipi CIF Ajut justificat 1r pagament fet  Resta pendent 
Ass. Banda de la Vall del Tenes G65993362 1.993,48 996,74 996,74 
Colla de Diables de la Vall del Tenes G65769937 3.936,36 1.968,18 1.968,18 
Coral l’Aliança G08957946 2.545,45 1.272,72 1.272,73 
Colla de Gegants i Geganters G61376521 850,00 425,00 425,00 
Ass. Cultural Grup l’Abans G65480816 2.545,45 1.272,72 1.272,73 
Ball de Diables de Sta. Eulàlia i Lliçà G67534610 2.181,82 1.090,91 1.090,91 
Associació Barri La Sagrera G66772930 1.700,00 850,00 850,00 
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Total:     7.876,29 
Cultura 5. Activ. fora del municipi     
Ass. Gent Gran de Lliçà d’Amunt  G63533293 233,33 116,66 116,67 
Gent gran     
Ass. Jubilats i Pens. Palaudàries G65895377 1.000,00 0,00 1.000,00 
Ass. Gent Gran de Lliçà d’Amunt  G63533293 1.000.00 0,00 1.000,00 
Cohesió social-Locals socials     
AV Can Rovira Nou G59737700 350,00 0,00 350,00 
Educació. AMPA EB     
AMPA Palaudàries G65695694 500,00 0,00 500,00 
TOTAL A PAGAR:    10.842,96 

 
Vist que existeix saldo suficient en les respectives aplicacions del Pressupost municipal de despeses de 
2021, per fer els pagaments 
. 
01 3380 48000 Subvencions entitats culturals 
06 3370 48000 Subvencions gent gran 
23 3370 48000 Subvencions barris 
03 3230 48000 Subvenció AMPA 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les justificacions presentades per les entitats relacionades, respecte els ajuts concedits 
dins la convocatòria d’ajuts a projectes i activitats de l’any 2021. 
 
Segon.- Aprovar el pagament a les entitats dels imports indicats, a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries relacionades. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:20 de tot el que jo com a 
secretària certifico. 
 
 
 


	Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari.
	Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari.

