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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 16 DE JULIOL DE 2021 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 08:30 
Hora que acaba: 9:00 
 
 
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 
 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Felicita Romero Olivares 
Marc Palet Rodríguez 
 
 
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 9 de juliol de 2021 
 
 
2.- DESPESES 
 
No Se n’han presentat. 
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3.- PROPOSTES 
 
3.1.- CULTURA 
 
PRP2021/612  APROVACIÓ DE CONVENI AMB L’EMPRESA BIOKIT PER 
PATROCINI DE LA FESTA MAJOR 2021 
 
Expedient: 2021/3014 
 
Entre els dies 9 i 12 de setembre de 2021 tindrà lloc la Festa Major de Lliçà d’Amunt. 
 
Part del finançament per sufragar les despeses econòmiques del pressupost genèric de 
la Festa Major s’obté mitjançant aportacions econòmiques d’algunes empreses del 
municipi que decideixen colꞏlaborar amb l’Ajuntament a través d’un programa de 
patrocini i mecenatge que anualment s’ofereix a tot el teixit empresarial del municipi a 
través de la regidoria de cultura. 
 
Algunes de les empreses colꞏlaboradores han manifestat la necessitat de donar-li una 
forma jurídica a les seves aportacions dineràries. 
 
Per tot això s’ha redactat un conveni de colꞏlaboració amb l’empresa BIOKIT, que farà 
una aportació per import de 12.000,00€. 
 
Vista la proposta del regidor de cultura 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’empresa Biokit pel patrocini 
de la Festa Major 2021, i procedir a la seva signatura.   
 
 
3.2.- SECRETARIA 
 
3.2.1.- PRP2021/607 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT 
DE MATERIAL I PRODUCTES NECESSARIS PEL MANTENIMENT, CONSERVACIÓ 
I ADEQUACIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS AIXÍ COM DE LA VIA PÚBLICA DE 
LLIÇÀ D'AMUNT    
 
Expedient: 2021/2954. PRP 607 
 
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació del Procediment per a l’adjudicació 
del contracte del subministrament de material i productes necessaris pel manteniment, 
conservació i adequació d'equipaments municipals així com de la via pública de Lliçà 
d'Amunt, i havent-se estimat com a correcta i degudament motivada, una vegada acreditat 
el compliment dels requeriments efectuats a les empreses proposades, tot això dins de 
termini. 
 
Vist l’informe favorable de la fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes legalment, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte del subministrament de material i productes necessaris pel 
manteniment, conservació i adequació d'equipaments municipals així com de la via pública 
de Lliçà d'Amunt a la següent empresa: 
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- Grupo Electro Stocks S.L.U, per un import de 160.000 €, IVA exclòs. 
 
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 la licitació. 
 
 
3.2.2.- PRP2021/614   DECLARAR DESERTA LA LICITACIO DEL SERVEI DE 
CATERING DE LA FESTA D’HOMENATGE A LA VELLESA 2021    
 
Durant el termini de presentació d’ofertes per participar en el Procediment per a la 
contractació del Càtering de la festa de l’Homenatge a la Vellesa en el marc de la Festa Major 
de 2021, no se’n va presentar cap.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Declarar desert el Procediment per a la contractació del Servei de Càtering de la Festa 
de l’Homenatge a la Vellesa en el marc de la Festa Major de 2021, expedient 2606/2021, pel 
fet de no haver-s’hi presentat cap proposició. 
 
 
3.3.- RECURSOS HUMANS 
 
3.3.1.- PRP2021/605 DEVOLUCIO D’INGRES INDEGUT PER TAXES DE DRET 
D'EXAMEN    
 
Expedient: 2021/1477 
 
Atesa la instància amb registre núm. d’entrada 2021-3457, de data 25 de març de 2021, 
on el senyor O.C.R. solꞏlicita que se li retornin les taxes pagades mitjançant 
transferència bancària en concepte de drets d’examen de la convocatòria de Tècnic/a 
Mig d’Esports. 

 
Atès que des de recursos humans s’ha revisat la solꞏlicitud i s’ha pogut constatar que el 
citat senyor va aportar de forma correcte la inscripció al Dardo, fet que dóna la 
oportunitat de no haver de pagar taxes de dret d’examen al trobar-se en situació d’atur. 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la devolució de 21€ al senyor O.C.R., en concepte d’ingrés indegut per taxes 
de drets d’examen dins la convocatòria de Tècnic/a mig d’esports. 
 
Segon.- Informar al senyor O.C.R. que li seran retornat l’import que va realitzar mitjançant 
transferència bancària. 
 
 
3.3.2.- PRP2021/608 NOMENAMENT DE TÈCNIC MIG ADSCRIT AL DEPARTAMENT 
D'ESPORTS    
 
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador del concurs-oposició lliure per la 
provisió d’una plaça de tècnic/a mig, personal funcionari interí, adscrita al departament 
d’esports de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
  
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Nomenar al senyor A.B.B. com a tècnic mig adscrit al departament d’esports de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en el personal funcionari interí.  
 
Segon.- Comunicar a l’interessat el seu nomenament. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
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: 
 

- PRP2021/593, M.P.H.; un ajut de 210€ per renovació alimentació targeta moneder, 
per a un període de tres mesos. 

- PRP2021/597, M.G, un ajut de 360€ per alimentació a repartir en tres lliuraments 
mensuals, i un ajut de 120€ per a transport. 

- PRP2021/598, E.M.P., un ajut de 300€ per alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals. 

- PRP2021/600, Y.A.R., un ajut de 95,95€ per a transport 
- PRP2021/601, I.D.I.; un ajut de 210€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- PRP2021/602, Ó.J.L.G.C., un ajut de 420€ per alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals 
- PRP2021/606, P.C.M., ajut de 300€ per alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- PRP2021/617, S.M.V., ajut de 210€ renovació targeta aliments 
- PRP2021/620; Ajut econòmic (extra carmanyola) amb targeta moneder pels infants 

en risc d’exclusió pels mesos d’estiu 2021. 
- PRP2021/622; D.M.M.; un ajut de 45,50€ pel transport al Casal d’Estiu 

 
 
PRP2021/620 AJUT ECONÒMIC (EXTRA CARMANYOLA) AMB TARGETA 
MONEDER PELS INFANTS EN RISC D’EXCLUSIÓ PELS MESOS D’ESTIU 2021 
 
Expedient: 2021/3040 
 
Es valora tècnicament un ajut (extra carmanyola) de targeta moneder pels mesos de 
juliol, agost i setembre de 2021 en els casos de seguiment social amb infància en risc 
d’exclusió. 

 
Els imports per cada infant són els establerts segons els barems econòmics i socials 
aprovats per Acció social. 
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar destinar de la partida d’Acció Social un total de 7025,00€ per assumir 
l’Ajuntament amb pressupost propi els ajuts (extra carmanyola)  
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Segon.- Atorgar als pares/mares/tutors de 56 infants i joves un ajut econòmic (extra 
carmanyola) amb targeta moneder d’estiu, segons la valoració tècnica. 
 
Tercer.- Notificar-ho, a partir de la seva aprovació, a totes les famílies. 
 
 
3.5.- MEDI AMBIENT - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.5.1.- PRP2021/603   APROVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE 
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DEL SR. I.A.S. 
 
Expedient: 2021/1223 
 
L’interessat indicat a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 I.A.S. Barri de Palaudalba 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 al solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència següent: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 I.A.S. 486 17/2021 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
3.5.2.- PRP2021/604   APROVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE 
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA  DE LA SRA. I.L.T. 
 
Expedient: 2021/1222 
 
La interessada indicada a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la 
tinença d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 I.L.T. Barri de Palaudalba 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 solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 I.L.T. 485 16/2021 



6 
 

 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
 
3.6.- INTERVENCIÓ 
 
3.6.1.- PRP2021/613   ACCEPTACIÓ D’AJUT DEL PROGRAMA GENERAL 
D’INVERSIONS (PGI), LÍNIA 1, DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A 
L’ADQUISICIÓ DE LA NAU SITUADA A L’AVDA PAÏSOS CATALANS, 1-7    
 
Expedient: 2021/3026 
 
Vist que la Diputació de Barcelona ha notificat a l’Ajuntament, en data 09.07.2021 (registre 
municipal d’entrada 8290), la concessió de l’ajut solꞏlicitat dins la Línia 1 de suport per a 
projectes sostenibles, del Programa general d’inversions (PGI), del Pla XGL 2020-2023, 
per import de 150.000 euros (codi 21/X/311705), per a l’adquisició mitjançant escriptura 
de compravenda de 31.03.2021, de la nau situada a l’Avda. Països Catalans, núm. 1-7, 
cantonada Anselm Clavé núm. 7, de Lliçà d’Amunt, amb destinació a nau de la Brigada 
d’Obres municipal, pel preu de 347.610,00 euros. 
 
Vist que l’Ajuntament també hi compta amb un ajut de 195.201,04 euros, concedit per 
la Diputació com a fons incondicionat de la Línia 2 del PGI. 
Vist que d’acord amb l’anterior el finançament de l’import d’adquisició de la nau es 
desglossa de la següent manera:  
 
PGI-Línia 1 (import parcial de la L1): ..........150.000,00 € 
PGI-Línia 2 (total del fons incondicionat): ...195.201,04 € 
Fons propis de l’ajuntament: ...........................2.408,96 € 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar l’ajut de 150.000,00 euros concedit per la Diputació dins la Línia 1 del PGI, 
per a l’adquisició de l’immoble indicat, i destinar-hi així mateix l’ajut de 195.201,04 euros 
de la Línia 2 del PGI. 
 
Segon.- Justificar de conformitat els dos ajuts indicats, concedits per la Diputació dins la 
L1 i la L2 del PGI, d’acord amb el seu règim regulador. 
 
 
3.7.- EDUCACIÓ 
 
3.7.1.- PRP2021/611   CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ DE 
LLIBRES DE TEXT, FUNGIBLES I LLICÈNCIES DIGITALS DINS DEL “PROGRAMA 
PER FOMENTAR LA IGUALTAT DE L’ACCÉS A L’EDUCACIÓ” PER A 
L’ENSENYAMENT DE PRIMÀRIA (CICLE INICIAL ,MITJÀ I SUPERIOR)  I 
SECUNDÀRIA (FINS A 2ON ESO).    
 
Expedient: 2021/3011 
 
La Constitució configura l’educació com un dret fonamental bàsic al que totes les 
persones tenen dret, tal com s’estableix a l’article 27, que assenyala a l’apartat 1 que 
“todos tienen derecho a la educación”, especificant-ne a l’apartat 4 que “la enseñanza 
básica es obligatoria y gratuita”. 
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L’article 1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix, com un dels 
principis del sistema educatiu la qualitat de l’educació per a tot l’alumnat, 
independentment de les seves condicions i circumstàncies. En el mateix sentit, l’article 
3 determina que l’ensenyament bàsic està constituït per l’educació primària i l’educació 
secundària obligatòria. 
 
Dins de l’àmbit de Catalunya, l’Estatut d’Autonomia estableix a l’article 21, apartat 1, que 
“totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions 
d’igualtat...”, a l’apartat 4 que “l’ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries 
i en els altres nivells que s’estableixin per llei” i, a l’apartat 6 que  “totes les persones 
tenen dret a disposar, en els termes i les condicions que estableixin les lleis, d’ajuts 
públics per a satisfer els requeriments educatius i per a accedir en igualtat de condicions 
als nivells educatius superiors, en funció de llurs recursos econòmics, aptituds i 
preferències”. 
 
A nivell estatal, la llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura del llibre i de les biblioteques, 
regula la comercialització del llibre i estableix una definició legal dels agents comercials 
i les seves atribucions, en especial els supòsits de preus i de descomptes legals 
previstos. D’acord amb aquesta normativa, i més enllà del valor de la socialització i dels 
ajuts als centres per als llibres, cal que les pràctiques comercials que es derivin de la 
tramitació administrativa siguin promotores dels objectius socials, culturals i reguladors 
del comerç que la llei del llibre estableix i fixa. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d´Amunt  amb la finalitat de fomentar la igualtat d’oportunitats dels 
infants a l’accés a l’educació, i mitjançant el “Programa per fomentar la igualtat de 
l´accés a l´educació ”, vol contribuir a aquest dret fonamental convocant ajudes per a 
l’adquisició de llibres de text, fungibles i llicències digitals  que representen una important 
despesa per a les famílies. 
 
L’Ajuntament, a més, vol incentivar l’estimació pels llibres per part de l’alumnat, la 
socialització, la coresponsabilitat, la implicació de les famílies i de la comunitat 
educativa, els valors de solidaritat i la cultura del reciclatge. 
 
Amb l’objectiu de vetllar pel bon ús i  manteniment dels llibres de text, fungibles i 
llicències digitals els centres educatius podran incorporar una quota única per a tots els 
cursos i per a tots els alumnes.  
 
Així mateix, l’Ajuntament vol promoure que el comerç local es beneficiï d’aquest 
programa i insta als centres educatius que les seves comandes es realitzin als comerços 
locals  per tal d’afavorir el teixit econòmic de la ciutat. 
 
Per aquests motius i després de la publicació al DOGC 8145 de data 02/06/2020 de les 
Bases especifiques del PFIDE s’aprova la convocatòria ajudes per a llibres de text, 
fungibles i llicències digitals dins del “Programa per fomentar la igualtat de l´accés a 
l´educació” (PFIDE) per a l´ensenyament d´ educació primària( cicle inicial i mitjà). 
 
Vista la proposta del Regidor d’Educació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l´informe de justificació del pagament als centres escolars d´ajudes per 
a llibres de text, fungibles i llicències digitals dins del “Programa per fomentar la igualtat 
de l´accés a l´educació” (PFIDE) per a l´ensenyament d´ educació primària( cicle inicial 
i mitjà) i secundària (fins a 2n d’ESO).  
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Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest acord. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2021/618 DEVOLUCIÓ D’ENTRADES DE LA SORTIDA ILLA FANTASIA - 
JULIOL 2021 
 
Expedient: 2021/2842 
 
La Regidoria de Joventut ha organitzat una sortida a la Illa Fantasia per a joves pel dia 
24 de juliol. Les inscripcions han estat baixes i la situació actual de pandèmia per la 
Covid-19 pot afectar a aquesta activitat, per tot això s’ha pres la decisió d’anulꞏlar-la i de 
poder buscar una data més endavant. 
 
S’han venut un total de 15 entrades per un total de 312€, imports que s’haurien de 
retornar als interessats i interessades. 
 
Vista la proposta del Regidor de Joventut, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el retorn dels diferents imports de les entrades venudes per la Sortida 
a l’Illa Fantasia, que sumen un total de 312€, ja que finalment no s’efectuarà aquesta 
sortida. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.2.- PRP2021/625 APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ TEMPORAL DE 
L’APARCAMENT DE L’EMPRESA VGP SPAIN PER A ÚS D’APARCAMENT PÚBLIC 
 
Expedient: 2021/3055 
 
De cara a la celebració de la Cursa de les 24 hores Internacionals de resistència en 
ciclomotors de la Vall del Tenes es requereix habilitar zones d’aparcament pel públic 
assistent. 
 
L’empresa VGP Spain propera a l’emplaçament de celebració disposa d’un aparcament 
que el cap de setmana està disponible. 
 
Que la mateixa empresa ha manifestat la necessitat de signar un conveni per cedir l’ús 
de l’espai pel cap de setmana del 4 i 5 de setembre. 
 
Vista la proposta del Regidor d’esports, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni amb l’empresa VGP per la cessió temporal de 
l’aparcament de l’empresa per a ús d’aparcament públic durant la celebració de la Cursa 
de les 24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotors de la Vall del Tenes 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 09:00 de tot el que jo 
com a secretària certifico. 
 
 
 


