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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 15 DE FEBRER DE 2021 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:15 
Hora que acaba: 18:35 
 
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.  
 
 
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 15 de febrer de 2021 
 
 
2.- DESPESES 
 
No se n’han presentat. 
 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- COMUNICACIÓ – TRANSPARÈNCIA 
 
PRP2021/111   PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE DISSENY GRÀFIC 
PER A L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT  
 
Expedient: 2021/598 
 
1.- La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 20 de novembre de 2017, va 
acordar de convocar procediment obert per a l’adjudicació del servei de disseny gràfic per a 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.  
 
2.- El preu base de la licitació es va fixar en la següent quantitat: un preu hora de 24€. 
S’estimava un total de 600 hores anuals i, per tant, un preu anual de 14.400€ (IVA exclòs). 
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Però, l’Ajuntament no està obligat a gastar la totalitat d’aquest import, tot i que garanteix un 
mínim de 480 hores anuals.  
 
També s’estipulava un temps màxim per a la realització de cada treball, tenint en compte 
les feines més habituals que s’encarreguen:  
 
- Cartell: 1h 
- Targetó/Invitació: 0,5h 
- Díptic: 2,5h 
- Tríptic: 3,5h 
- Flyer: 2h 
- Programa o llibret d’activitats de nova creació (Festa Major, Nadal...): 15h 
- Diploma: 0,5h 
- Roller up: 1h 
- Lona: 1h 
- Tiquet de talonari: 1h 
- Anunci: 1h 
- Revisió de la maquetació de l’Informa’t i preparació per enviar a impremta: 5h 
- Photocall: 1h 
- Disseny de samarreta: 1h 
* En els elements gràfics de nova creació, s’hauran d’enviar tres propostes de disseny.  
 
3.- El servei de disseny gràfic inclou:  
 
- Creació de la idea i realització gràfica dels dissenys que encarregui el Consistori destinats 
a la comunicació impresa i digital.  
- Adaptació del disseny dels elements comunicatius creats en format imprès per a la 
publicació en format digital. 
- Coordinació del treball gràfic encarregat amb la regidoria destinatària. 
- Seguiment dels treballs gràfics encarregats amb la regidoria de Comunicació.  
- Aplicació del Manual d’imatge corporativa de l’Ajuntament. 
- Servei de correcció lingüística i d’estil. 
- Revisió dels continguts seguint la imatge corporativa i d’estil.  
- Coordinació amb les impremtes contractades pel Consistori per a la impressió dels 
treballs gràfics.  
 
4.- Condicions: 
 
- La prestació dels servei es farà durant els 12 mesos de l’any. 
 
- Els treballs hauran de ser originals i l’adjudicatari en cedirà els drets d’autor a 
l’Ajuntament.   
 
- L’adjudicatari del servei lliurarà còpies obertes dels originals de cada treball amb el 
programa originari de disseny i en PDF.  
 
5.- Aquest servei es va adjudicar per procediment obert a favor de la proposició més 
avantatjosa econòmicament atenent a diferents criteris. La Junta de Govern Local, a la 
sessió efectuada el 22 de gener de 2018, va adjudicar-ho, de manera provisional, a Sergi 
Vera de los Rios per l’import següent:18,50€/h (IVA exclòs). Una vegada presentada la 
documentació requerida (documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i constituir la 
garantia definitiva, d’import 555 euros), l’adjudicació del contracte es va considerar 
com a definitiva.   
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6.- En el Plec de clàusules administratives particulars, que juntament amb el Plec de 
clàusules tècniques particulars regulava l’adjudicació del servei, s’indicava que la durada 
del contracte seria d’un any, comptat a partir de la data en què el licitador seleccionat 
signés el contracte (la signatura es va fer el 16 de febrer de 2018), i seria prorrogable d’any 
en any durant un màxim de tres anys més. El 2019 es va prorrogar el contracte un any 
més, del 16 de febrer de 2019 al 16 de febrer de 2020. El 2020 es va fer una segona 
pròrroga del contracte.  
 
Tenint en compte que el servei contractat s’ha desenvolupat d’acord amb els criteris 
establerts, però que la partida del Pressupost 2021 destinada a Imatge corporativa ha 
disminuït considerablement 
 
Vista la proposta del Regidor de comunicació i transparència, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar Una tercera i última pròrroga del contracte del servei de disseny gràfic de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt amb Sergi Vera de los Rios pel mateix import: 18,5€/h (IVA 
exclòs). Però, reduint el total d’hores anuals garantit de 480 a 420 hores anuals.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
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:  
 

- PRP2021/96, M.L.G.R.; un ajut de 240€, renovació targetes moneder aliments i 
higiene, a repartir en tres lliuraments mensuals. 

- PRP2021/97; T.R.G.; un ajut de 214,34€ pel pagament de rebuts pendents 
d’electricitat 

- PRP2021/99; H. M.M.; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, , a repartir en 
tres lliuraments mensuals. 

- PRP2021/100; A.R.I.; un ajut de 120€ per a transport públic. 
- PRP2021/101; M.N.S.P., un ajut de 113,5€ per a transport públic. 
- PRP2021/102; E.D. A., un ajut de 80€ per a transport públic. 
- PRP2021/103, S.P.; un ajut de 420 per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- PRP2021/104, Y.G.L., un ajut de 300€ per a alimentació i higiene,  a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
 
 
3.3.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.3.1.- PRP2021/110   RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA D'APROVACIO DEL PLA 
DE SEGURETAT I SALUT OBRES C. ANSELM CLAVE    
 
Expedient: 2021/585 
 
Per Decret número 120 de l’11 de febrer de 2021, s’ha resolt aprovar el Pla de Seguretat i 
Salut per les obres de l’Actuació 9 – Anselm Clavé, 184-224. 

Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 12, de data 11 de febrer de 2021, 
d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut per les obres de l’Actuació 9 – Anselm Clavé, 
184-224. 
 
 
3.4.- SECRETARIA 
 
3.4.1.- PRP2021/108 CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 
MAQUINARIA DESTINADA AL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS 
 
Expedient: 2021/575  
 
En data de 14 d’octubre de 2020 la Responsable del Servei de Neteja de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt va emetre informe en relació a la necessitat d’inversió en maquinaria i estris 
del servei de neteja destinats al servei de neteja dels edificis municipals. Així, en relació a la 
maquinaria, es precisa el subministrament dels següents elements: 
 

1. Fregadora- aspiradora de paviments de conductor acompanyant  1 unitat 
Tracció mecànica sense cable 
Rendiment mínim de 2000 m²/h 
Dimensió aprox. 1175 x 995 x 595 (LxHxa) 

 
2. Fregadora- aspiradora de paviments de conductor acompanyant  4 unitats 
Tracció mecànica sense cable 
Rendiment mínim de 1200 m²/h 
Dimensió aprox. 785 x 460 x 1100 (LxHxa) 
 
3. Vaporeta (per rajoles)        1 unitat 

 
4. Aspiradora sense bossa i compacta     5 unitats  

 
5. Hidronetejadora d’alta pressió      4 unitat 

 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Iniciar els tràmits licitatoris per tal de contractar el subministrament de la 
maquinaria abans esmentada per l’import de 18.150 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 17-9200-62400 (vehicles i maquinaria) del vigent pressupost 
de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon: Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris 
per dur a terme l’operació. 
 
 
3.5.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
PRP2021/106 APROVACIÓ SOL.LICITUD LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA DE GOS 
DE RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA  DEL SR. ANTONIO ANDRÉS 
RODRÍGUEZ  
 
Expedient: 2020/7231 
 
L’interessat a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos.  
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 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 A.A.R. Barri de Can Roure X Dog Argentí 
 
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 A.A.R. 466 01/2021 
 
Segon.-Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
3.6.- HISENDA 
 
3.6.1.- PRP2021/115 SOLꞏLICITUD D’AJUTS DINS EL CATÀLEG DE SERVEIS 2021 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Vist que la Diputació de Barcelona ha publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), en 
data 1 de febrer de 2021, l’aprovació de la convocatòria del Catàleg de serveis 2021 del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, amb ajuts de tipus econòmic, tècnic i 
material, amb termini de presentació de solꞏlicituds fins al 4 de març de 2021 per als ajuts 
econòmics i alguns de tipus tècnic i material. 
 
Vist que les regidories de l’Ajuntament, amb el vistiplau dels respectius regidors i regidores, 
estan interessades a solꞏlicitar les següents subvencions del Catàleg 2021: 
 

Regidoria Sol. Actuació Pressup. 
Ajut 

solꞏlicitat

JOVENTUT 1 
Banc de recursos presents al PAE per a instituts 
que ofereix Joventut (8) -Tallers d'emancipació- R. material 0,00

  2 Avaluació Pla Local de Joventut 2017 - 2021 R. material 0,00

EDUCACIÓ 3 
Actuació ecosistèmica de prevenció i intervenció 
per a la millora de l'èxit escolar 30.167,46 20.000,00

  4 Programa de transicions educatives 2021-22 30.000,00 68.500,00

ACCIÓ SOCIAL 5 
Atenció psicològica a totes les dones del municipi 
en situació violència masclista 20.000,00 13.000,00

  6 
Actuacions d'igulatat de gènere i de diversitat 
sexual, afectiva i de gènere 10.000,00 8.500,00

  7 
Auditories a habitatges de Lliçà d'Amunt en 
pobresa energètica (màx. 10 domicilis) R. material 0,00

  8 
Arranjament d’habitatges per a gent gran de Lliçà 
d'Amunt (8 habitatges) R. material 0,00

  9 
Supervisió per a responsable àrea Acció social 
Lliçà d'Amunt R. material 0,00

  10 
Supervisió de l’equip de Serveis socials de Lliçà 
d'Amunt R. material 0,00

  11 Sensibilització envers relacions igualitàries 25 N R. material 0,00
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  12 
Acompanyament professional als equips 
municipals d'atenció a les dones R. material 0,00

  13 
Polítiques d'igualtat i diversitat afectiva, sexual i de 
gènere R. tècnic 0,00

  14 Punt Lila a Lliçà d'Amunt R. material 0,00

  15 
Grup de suport emocional i ajuda mútua a Lliçà 
d'Amunt R. material 0,00

ESPORTS 16 Programes esportius 95.000,00 8.000,00

  17 24 Hores de ciclomotors 30.000,00 6.000,00

  18 Ajuts per la participació al casal esportiu d'estiu 2.800,00 2.000,00

  19 Cicle de passejades per a la gent gran 2.500,00 1.500,00

  20 24 Hores - Enquestes de satisfacció R. tècnic 0,00

PROMOCIÓ ECO. I 
CONSUM 21 Serveis públics de consum (OMIC) 45.000,00 20.250,00

PARTICIPACIÓ 22 
Plataforma Participa311 (Decidim per a la 
participació ciutadana) R. material 0,00

  23 
Suport en l'elaboració de la diagnosi de la realitat 
social de l'ens local R. tècnic 0,00

NOVES TECNOLOG. 24 Manteniment solució d'administració electrònica 17.048,90 15.000,00

ATENCIÓ CIUTAD. 25 
L1-Assumpció, en continuïtat, de la figura de 
Delegat de Protecció de Dades (DPD) R. tècnic 0,00

COMUNICACIÓ 26 Carta de serveis de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt R. tècnic 0,00

MOBILITAT 27 
Millora de l'espai del vianant C. Baronia de 
Montbui amb C. Anselm Clavé (BV-1602 PK 6,5) 187.972,77 50.000,00

INFRAESTRUCT. I 
EQUIPAMENTS 28 

Avaluació de models de gestió del servei 
d'abastament d'aigua R. tècnic 0,00

SALUT PÚBLICA 29 
Control de la tinença d’animals de companyia i 
creació i gestió de colònies de gats 75.000,00 1.000,00

  30 
Control de plagues, prevenció de la legionel.losi, 
mosquit tigre i seguretat alimentària 35.650,00 17.825,00

TOTAL:     581.139,13 231.575,00

 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar les solꞏlicituds de subvenció indicades, dins el Catàleg de serveis 
2021 de XGL de la Diputació de Barcelona. 
 
SEGON: Trametre les solꞏlicituds de subvencions a la Diputació, dins el termini 
establert per a la seva presentació. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS. 
 
No se n’han presentat. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:35 de tot el que 
jo com a secretària certifico. 
 


