
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARIDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 24 DE MAIG DE 2021 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:00 
Hora que acaba: 18:25 
 
 
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 
 
També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Felicita Romero Olivares 
Maria Lourdes Martín Montero 
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 17 de maig de 2021 

 
 

2.- DESPESES 
 

No se n’han presentat. 
 
 
 
 



 
 
3.- PROPOSTES 
 
 
3.1.- RECURSOS HUMANS 
 
3.1.1.- PRP2021/436   NOMENAMENT DE SERGENTS DE LA POLICIA LOCAL 
FUNCIONARIS DE CARRERA    
 
La Junta de Govern Local en sessió efectuada el dia 4 de novembre de 2019 va acordar 
nomenar als senyors Pere Vilches Alarcón i Carlos Bazán Castillo, sergents de la Policia 
Local en pràctiques. 
 
Vist que han realitzat el curs específic que organitza l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya i que segons queda acreditat en l’expedient han superat el període de 
pràctiques establert en les bases de la convocatòria. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Nomenar als senyors Pere Vilches Alarcón i Carlos Bazán Castillo, sergents de 
la Policia Local de Lliçà d’Amunt,  en el personal funcionari de carrera d’aquesta 
corporació integrat a l’Escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials, 
Classe Policia Local, Grup C1. 
 
Segon.- Citar als senyors Pere Vilches Alarcón i Carlos Bazán Castillo per tal que 
prenguin possessió del seu càrrec. 
 
 
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 
 

‐ PRP2021/432; S.S.M.; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals 

‐ PRP2021/433; L.H.; un ajut de 90€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

‐ PRP2021/439; D.M.M.; un ajut de 360€ pel servei de neteja amb cubà de les 
canonades de desguàs embussades en el domicili. 

‐ PRP2021/445; R.C.M.; Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,21 € 
mensuals. 

‐ PRP2021/446; L.I.A.M.; un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals.. 

‐ PRP2021/447; J.S.M.; Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,21€ 
mensuals. 

‐ PRP2021/448; R.C.S.R., ajut de 420€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

‐ PRP2021/449, S.T.R.; ajut de 105,20€ per targeta transport T-jove de 2 zones. 
 
 
 
 
 



3.3.- SECRETARIA 
 
3.3.1.- PRP2021/434 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMISTRAMENT DE 
CARBURANTS PELS VEHICLES MUNICIPALS    
 
Expedient: 2021/2148.  
 
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació del Procediment per a l’adjudicació 
del contracte del subministrament de carburants per als vehicles municipals, 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 carburants per als vehicles municipals 
a la següent empresa: 
 
- COMERCIAL GASUIR SL, per un import de 142.461,32 €, 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. 
 
 
3.3.2.- PRP2021/435 DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ PEL 
SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS PELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS     
 
Expedient: 2021/2149. PRP 435 
 
Vist que el termini de presentació d’ofertes per participar en el procediment de contractació 
del subministrament de carburants per als equipaments municipals va concloure el passat 
26 d’abril de 2021, inclòs, sense que s’hagi presentat cap oferta. 
 
D’acord amb l’art. 150.3 de la vigent Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes legalment, ACORDA: 
 
Primer.- Declarar deserta la licitació per a la  contractació del subministrament de carburants 
per als equipaments municipals de Lliçà d’Amunt.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal. 
 
 
3.3.3.- PRP2021/437 ACCEPTACIO DE RECURS TÈCNIC DE LA DIPUTACIO DE 
BARCELONA PER A L’ACTUACIÓ DELEGAT PROTECCIO DE DADES    
 
La Presidència delegada de l'Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la 
Diputació de Barcelona, en data 17 de maig de 2021, ha dictat un decret amb número de 
registre 5136 sobre "Concedir un recurs tècnic per a la realització de l'actuació 21/Y/309832 
- L1-Delegat de protecció de dades (DPD) de l'ajuntament de Lliçà d'Amunt, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 
amb una vigència fins el 30 d’abril de 2025”. 
 



Atès que la data d’inici del suport serà la data en què la Diputació comuniqui la verificació de 
l’acceptació expressa de l’ens destinatari de la concessió del recurs. 
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar el recurs tècnic concedit per la Diputació de Barcelona per a la realització 
de l’actuació 21/Y/309832-L1-Delegat de protecció de dades (DPD) en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals, amb una 
vigència de fins el 30 d’abril de 2025. 
  
Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 
 
  
3.4.- MEDI AMBIENT - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.4.1.- PRP2021/440 CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE CONDICIONAMENT 
DE CAMINS FORESTALS 2021 SEGONS EL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS PPI    
 
Expedient: 2021/2177 
 
Vist l’informe del tècnic de medi ambient i salut sobre la contractació dels treballs de 
condicionament de camins forestals per l’any 2021, seguint el Pla de Prevenció d’Incendis 
Forestals 2021-2026 
 
Vist que s’han demanat ofertes a tres empreses i l’import màxim és inferior a 40.000,00 € 
IVA exclòs si es consideren obres, o 15.000,00 € IVA exclòs si es consideren serveis, per a 
la qual cosa es considera un contracte menor. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la contractació de l’empresa Moviments de Terres de Llissà, SL per a 
l’execució dels treballs de condicionament de camins forestals per l’any 2021, per un import 
de 5.988,00 € IVA inclòs, a imputar a la partida de despeses del pressupost municipal 
13.1700.22699 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.4.2.- PRP2021/442   APROVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE 
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DE LA SRA. I.I.M. 
 
Expedient: 2021/1204 
 
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 I.M. Barri de Can Xicota Dog de Bourdeus 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient i salut, 



 
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.I.M. 480 13/2021 

 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
 
3.4.3.- PRP2021/443   APROVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE 
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DEL SR. O.R.I. 
 
Expedient: 2021/1206 
 
L’interessat indicat a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos:  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 O.R.I. Barri de Can Xicota Dog de Bordeus 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient i salut, 
 
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 O.R.I. 481 14/2021 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
3.4.- PRP2021/444 APROVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE 
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA  DEL SR. A.H.S.  
 
Expedient: 2021/1703 
 
L’interessat indicat a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 A.H.S. Barri ca l’Oliveres Rottweiler 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
Vista al proposta de la Regidora de medi ambient i salut, 



 
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.H.S. 490 15/2021 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
3.5.- ESPORTS 
 
3.5.1.- PRP2021/441 ACCEPTACIÓ DEL FONS DE PRESTACIONS QUE ATORGA 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER L’ANY 2021 
 
Expedient: 2021/2187 
 
Hem estat degudament informats de la publicació del BOPB de l’11 de maig de 2021, en 
referència a l’acord de la Junta de Govern de 15 d’abril, que des de la Diputació de Barcelona, 
s’han aprovat per a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, les concessions del fons de prestació per 
les següents actuacions: 
 

 Actuació: Digitalització i condicionament d'equipaments esportius (Pla de xoc) 
 Codificació: 21/Y/301406 
 Import: 2.889,99€ 

 
 Actuació: Dinamització de l’Activitat Física i l’Esport local 
 Codificació: 21/Y/301733 
 Import: 6.501,63€ 

 
 Actuació: Reactivació de serveis als equipaments esportius 
 Codificació: 21/Y/301092 
 Import: 9.148,49€ 

 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar el fons de prestació de les actuacions referides a l’informe per part de la 
Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per un valor total de 18.540,00€. 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.6.- COOPERACIÓ I MIGRACIÓ 
 
3.6.1.- PRP2021/438 ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ A 
MYANMAR 
 
Expedient: 2021/2161 
 
El Fons Català de Cooperació va enviar un correu el passat 4 de maig per promoure l’adhesió 
a la Declaració oficial de la Comissió d’Inclusió Social, Democràcia Participativa i Drets 
Humans-CISDPDH (CGLU) sobre la situació a Myanmar, a l’objecte de condemnar l’actuació 



del cop d’estat de la Junta Militar i exigir-los el respecte pels valors democràtics i els drets 
humans. 
 
Vista la proposta del Regidor de cooperació i migració. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a la declaració oficial del 
CISDPDH, amb l’objectiu es condemnar l’actuació del cop d’estat de la Junta Militar de 
Myanmar i exigir-los el respecte pels valors democràtics i els drets humans. 
 
Segon.-  Comunicar la nostra adhesió a la coordinadora del CISDPDH. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS. 
 
4.1.- PRP2021/426 APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE CREIX 2021-23    
 
La Regidoria d’Educació ha emès els següent informe tècnic sobre la justificació de la 
necessitat de contractació del Servei per desenvolupar el Projecte CREIX (Programa de 
suport educatiu específic a centres escolars per alumnat conductual): 
 

“A Lliçà d'Amunt, en els darrers anys, professionals de la psicologia, orientació 
educativa, personal docent i d'acció social de diferents institucions hem pogut 
evidenciar una problemàtica que sembla que repercuteix directa i significativament 
sobre la convivència als centres escolars, la salut i el benestar general de l'alumnat i 
de les persones que l'envolten. Les demandes de valoració que ens arriba en gran 
volum des de la CAD (comissió d’atenció a la diversitat), així com la valoració d’altres 
casos a nivell extern, és que una part, cada cop més creixent de l'alumnat presenta 
conductes disruptives i de transgressió greu de normes. La repercussió directa sobre 
el mateix alumnat s'evidencia amb una baixada important en el seu rendiment 
acadèmic, trastorns d’angoixa i de l’estat d’ànim, problemàtiques de relacions socials, 
de conducta... que afecta el clima de convivència a l'aula. Bona part d’aquests casos 
vénen determinats per factor socioemocionals i/o familiars que condueixen a un estat 
psicològic determinat.  
 
És per aquest motiu que, dins del marc del Pla Local d´educació ( EDUC360)  amb 
què està treballant la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, un dels 
objectius consensuats entre l'administració local i els centres escolars es basa en el 
treball de prevenir, intervenir i donar suport per tal de poder atendre l'alumnat 
específic que mostra aquesta problemàtica i les persones del seu entorn (la família i 
l'entorn de l'aula). 
 
L’objectiu principal és la prevenció, de manera que puguem generar recursos per 
detectar, al més aviat possible, el perfil d'alumnat que presenta aquesta problemàtica 
i que la intervenció mateixa eviti un agreujament de la situació. Les demandes 
d'atenció d'adolescents que tenim a l'etapa de la secundària acaben, en una alt 
percentatge, en fracàs i abandonament escolar i el conseqüent risc d'exclusió social, 
d’aquí la importància d'intervenir als cursos de la primària. 
 
Per aquest motiu es proposa la contractació d´un servei per poder desenvolupar el 
projecte Creix a les escoles de primària durant els cursos 2021-22 i 2022-23 i s’ha 
elaborat el plec de condicions tècniques que s’adjunten. “ 

 



Vista al proposta del regidor d’educació. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el Plec de condicions tècniques per a la contractació d’un servei per a 
desenvolupar el projecte Creix a les escoles de primària durant els cursos 2021-22 i 
2022-23 i endegar el Procediment per a la seva adjudicació. 
 
 
4.2.- PRP2021/451 ESTACIONAMENT D’APORTACIÓ A LA XARXA DEL BUS, 
MESURA AE4.2 
 
Expedient: 2021/2209 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va presentar el passat 15 de febrer de 2021 la proposta 
d’un Estacionament d’Aportació a la xarxa del BUS, dins el marc del Pla de Mobilitat 
Besos-Congost-Mogent per donar compliment al Pla director de mobilitat del SIMMB, 
Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona 2020-2025. 
 
Vist el conveni de colꞏlaboració presentat per l’ATM, com a mesura AE4.2 de Pla de 
Mobilitat Besos-Congost-Mogent 
 
Vist l’informe d’idoneïtat del Tècnic de mobilitat 
 
Vista al proposta del Regidor de transport públic i mobilitat 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el contingut del conveni de colꞏlaboració presentat per l’ATM, com a 
mesura AE4.2 de Pla de Mobilitat Besos-Congost-Mogent i procedir a la seva signatura 
per poder portar a terme el projecte d’un Estacionament d’Aportació a la xarxa del BUS, 
en el municipi de Lliçà d’Amunt. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:25 de tot el que jo 
com a secretària certifico. 
 


