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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 3 DE MAIG DE 2021 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:05 
Hora que acaba: 18:20 
 
 
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 Capos 
  

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 26 d'abril de 2021. 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la relació número O/2021/18 d’Autorització, Disposició i 
Reconeixement d’Obligació, que conté els següents documents: 
 

- Endesa Energia S.A.; terme energia variable (afores Can Melé), d’import 
3.062,27€; amb càrrec a la partida 16/9200/22100. 

- Becerra & Navarro S.L.; reparació de contenidors; d’import 8.692,64€; amb 
càrrec a la partida 18/1630/22699. 

- Comercial gasuir S.L.; venta manual carburants; d’import 7.322,70€, amb càrrec 
a la partida 18/1621/22103. 
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- Sala Graupera i fills SL; Brachypodium phoenicoides; d’import 3.171,08€; amb 
càrrec a la partida 13/1710/21000. 

- Fraikin Assets S.L.; lloguer vehicle, març 2021; d’import 6.200,62€; amb càrrec 
a la partida 1871622/22700. 

- Draulic Fren S.L., tambor de frens Iveco; d’import 3.237,57€; amb càrrec a la 
partida 18/1621/21400. 

- ABS Informàtica S.L.; contracte manteniment Simplifica 3.0 amb actes i acords, 
padró d’habitants amb mòdul eleccions etc.; d’import 3.705,63€; amb càrrec a la 
partida 15/9200/21600. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- CULTURA 
 
3.1.1.- PRP2021/379   ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE NOVETATS EDITORIALS EN 
CATALÀ PER A LA BIBLIOTECA DE CA L’OLIVERES    
 
Expedient: 2021/1842 
 
L’Oficina de Suport a la iniciativa cultural de la Generalitat de Catalunya ha publicat al 
tauler de la Seu Electrònica l’Acord definitiu de concessió de les subvencions en 
espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats 
editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya de l'any 2021.  
 
En aquesta publicació, consta la concessió d’un ajut de 6.000,00€ a l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunr, tal com es mostra a la pàgina 8 del document. 
 
Vista la proposta del regidor de Cultura 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’acceptació de l’ajut atorgat per l’OSIC a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 
d’import 6.000 per a la compra de novetats editorials en català. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.2.- RECURSOS HUMANS 
 
3.2.1.- PRP2021/372 APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DE LA 
PROVISIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIO, D'UNA BORSA DE TREBALL 
D’OFICIAL 1ª ELECTRICISTA ADSCRITA AL DEPARTAMENT DE BRIGADA 
ELECTRICA DE L'AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D'AMUNT  
  
Redactades les bases que regiran la provisió mitjançant concurs-oposició, d'una borsa 
de treball d’oficial 1ª elèctrica adscrita al departament de Brigada Elèctrica de 
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt. 
 
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, 
reguladora de les Bases de règim local, i per tal d'atendre les necessitats de personal 
d'aquesta Corporació, és possible efectuar la convocatòria de les proves 
simultàniament, amb subjecció a l'aprovació de les bases que regeixen la convocatòria. 
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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 proveir mitjançant 
concurs-oposició, una borsa de treball d’oficial 1ª electricista adscrita al departament de 
Brigada Elèctrica de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt. 
  
Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies naturals, mitjançant 
anuncis al tauler d'edictes de l'Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es considerant definitivament aprovades en el 
cas que no es produïssin reclamacions. 
 
Tercer.- Convocar per a la provisió mitjançant concurs-oposició, d'una borsa de treball 
d’oficial 1ª electricista adscrita al departament de Brigada Elèctrica de l'Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt., publicant simultàniament l'anunci de convocatòria. 
 
 
3.3.- ACCIÓ SOCIAL 
 
3.3.1.- PRP2021/362   RENOVACIÓ DEL PROGRAMA OPERATIU DEL FONS 
D'AJUDA PER A LES PERSONES MES DESFAVORIDES    
 
Expedient: 2021/1763 
 
Aquest programa distribueix aliments a les persones mes desfavorides, cofinançat pel Fons 
d’Ajuda Europea per les Persones per Desfavorides (FEAD) en un 85% i en un 15% pel 
pressupost de l’Administració General de l’Estat. L’objectiu del FEAD és promoure la cohesió 
social, reforçar la inclusió social i contribuir a assolir l’objectiu d’eradicar la pobresa de la Unió 
Europea. 
 
El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a través del FEGA (Fons 
Español de Garantia Agrària), publica anualment una licitació, amb la finalitat d’obtenir 
aliments i fer-los arribar a les persones més desfavorides.  
 
Els aliments els obtenen mitjançant la compra directa a les empreses que resulten 
adjudicatàries.  
 
Les Organitzacions Associades de Distribució (OAD) de l’any 2017 són la Federació 
Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL) i Creu Roja. Ambdues distribueixen els aliments 
que reben del FEGA a través de les Organitzacions Associades de Repartiment (OAR). En 
aquest cas, el Banc d’Aliments de Lliçà d’Amunt actua com a OAR i atén a persones amb 
una situació econòmica de necessitat que els impedeix adquirir aliments de manera regular.  
 
Aquest programa realitza 3 entregues anuals al Banc d’Aliments de Lliçà d’Amunt ja que 
s’organitzen en 3 fases de repartiment.  
 
Els aliments que facilita el programa són els següents: 
 

‐ Oli d’oliva 
‐ Arròs 
‐ Batuts de xocolata 
‐ Conserves de tonyina 
‐ Conserves de carn 
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‐ Conserves de sardina 
‐ Fruita en conserva 
‐ Galetes 
‐ Cigrons cuits 
‐ Llet sencera 
‐ Macedònia de fruita 
‐ Pasta 
‐ Pots infantils de fruita i de pollastre 
‐ Tomàquet fregit 
‐  

Les entregues de les 3 fases anuals es realitzen a través de l’empresa de transport 
Mediapost Spain, S.L. i l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt assumeix la 
despesa corresponent. 
 
Cada any s’ha de tramitar la solꞏlicitud de renovació de participació en el programa acreditant 
que es compleixen els requisits. 
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la Renovació de la participació en el Programa Operatiu del Fons d’Ajuda 
Europea per a les persones més desfavorides (FEAD) 2021. 
 
 
3.3.2.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
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: 
 

‐ PRP2021/363; T.R.G., un ajut de 360€ renovació targeta d’aliments, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

‐ PRP2021/365; J.C.R., ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals 

‐ PRP2021/369; M.T.M.D.B.H; un ajut de 210€, renovació targeta moneder, a repartir 
en tres lliuraments mensuals. 

‐ PRP2021/370; S.M.V.; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals- 

 
 
3.4.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.4.1.- PRP2021/367  ADJUDICACIÓ DE L’ARRENDAMENT D’UN TERRENY 
MUNICIPAL PER A LA INSTALꞏLACIÓ D’UNA CASETA DE VENDA DE PRODUCTES 
PIROTÈCNICS, Av. PAÏSOS CATALANS 
 
Expedient: 2021/1818 
 
Examinat l’expedient incoat per a la utilització temporal d’un terreny municipal per a la 
instalꞏlació d’una caseta de venda de productes pirotècnics a l’Av. Països Catalans, 63.. 
 
Atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 8 de març de 2021, de concedir aquesta 
autorització mitjançant subhasta pública. 
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Atès que durant el termini establert per a la presentació de proposicions, se n’ha presentat 
una, la de M. R. M. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar a M. R. M.  el dret d’ús, pel període que es dirà, del terreny municipal situat 
a l’encreuament de l’Av. Països Catalans, 63  amb la carretera de Lliçà d’Amunt a Granollers, 
a la zona d’aparcament de la piscina municipal, per a la instalꞏlació d’una caseta de venda 
de productes pirotècnics, i pel preu proposat de 601,00 euros. 
 
Segon.- El període d’utilització serà del 11 al 23 de juny de 2021. 
 
Tercer.- Aniran a càrrec de l’arrendatari l’abonament del subministrament d’aigua i llum que 
consumeixin, la instalꞏlació i posterior desmuntatge de la caseta, així com l’obtenció de la 
preceptiva autorització. 
 

3.4.2.- PRP2021/371   ADJUDICACIÓ DE L’ARRENDAMENT D'UN TERRENY 
MUNICIPAL PER A LA INSTALꞏLACIÓ D'UNA CASETA DE VENDA DE PRODUCTES 
PIROTÈCNICS, CTRA. DE CALDES 

Expedient: 2021/1841 
 
Examinat l’expedient incoat per a la utilització temporal d’un terreny municipal per a la 
instalꞏlació d’una caseta de venda de productes pirotècnics a la carretera de Caldes, núm. 
146, davant l’aparcament del supermercat, a l’inici del carrer Esparver. 
 
Atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 22 de març de 2021, de concedir 
aquesta autorització mitjançant subhasta pública. 
 
Atès que durant el termini establert per a la presentació de proposicions, se n’ha presentat 
una, la de M. R. M.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Atorgar a M. R. M. el dret d’ús, pel període que es dirà, del terreny municipal situat 
a la Carretera de Caldes, 146, davant l’aparcament del supermercat, a l’inici del carrer 
Esparver, per a la instalꞏlació d’una caseta de venda de productes pirotècnics, i pel preu 
proposat de 601,00 euros. 
 
Segon.- El període d’utilització serà del 11 al 23 de juny de 2021. 
 
Tercer.- Aniran a càrrec de l’arrendatari l’abonament del subministrament d’aigua i llum que 
consumeixin, la instalꞏlació i posterior desmuntatge de la caseta, així com l’obtenció de la 
preceptiva autorització. 
 

 
 
 
 
3.5.- SECRETARIA 
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3.5.1.- PRP2021/373 BAIXA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES DE 
L’EXPEDIENT 152/2019 PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR 
A LA FINCA SITUADA AL CARRER RAMON MUNTANER,  42 
 
Arran de la tramitació de l’expedient d’obres 152/2019, l’ORGT es va practicar la liquidació 
de la Taxa per Llicències Urbanístiques a nom M.J.T. per un import de 146,65€, amb càrrec 
valor 2029277/450977  
 
Posteriorment es va rectificar l’import de la liquidació emetent una altre rebut pel mateix 
concepte per un import de 161,65€, amb càrrec valor 2029277/450988 que consta que està 
pagat, per tant correspon donar de baixa la primera liquidació per no ser correcte l’import de 
146,65€ . 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa de la liquidació de la Taxa per Llicències Urbanístiques a nom de 
M.J.T. de l’expedient d’obres 152/2019 per un import de 146,65€ amb càrrec valor 
2029277/450977, per no ser correcte l’import liquidat  i haver pagat la nova liquidació amb la 
quantitat correcta.   
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’ORGT i a la intervenció Municipal. 
 
 
3.5.2.- PRP2021/374   PROPOSTA DE CREDIT INCOBRABLE    
 
Exp. EC: 2016279-2016195 
 
Vistes les propostes del Cap de la Unitat de Recaptació del Vallès Oriental, de l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en les que es detallen relacions de deutors 
dels quals s’ha instruït expedients administratius de constrenyiment per deutes amb aquest 
Ajuntament, respecte dels quals s’ignora l’existència de bens o drets embargables o 
realitzables. 
 
Atès que s’han observat els criteris de formulació de propostes de crèdits incobrables d’acord 
amb el que s’estableix en l’Ordenança General de l’O.R.G.T, en els que es respecta el principi 
de proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans utilitzats per llur realització, així com 
el principi d’economia processal i eficàcia administrativa. 
 
Vista la relació dels deutors per diferents conceptes, es proposa aprovar el seu crèdit com a 
incobrable i ser donats de baixa en comptes de conformitat amb el que disposa l’article 62 
del Reglament general de recaptació i l’esmentada ordenança general 
 
Núm. Relació       Import                 Motiu                           
 
Rel. 20002                 623,05€        Fallit import igual o inferior a 100€ (21) 
Rel. 20003              1.207,35€        Fallit import igual o inferior a 100€ (22) 
Rel. 20004                    3.647,53€        Fallit import entre 100€ a 1000€ (22)  
Rel. 20005                 12.078,61 €        Fallit import entre 100€ a 1000€ (21)  
Rel. 20006            12.078,61€        Fallit import superior a 1000€ (PF) (21)  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar com a crèdit incobrable i donar de baixa les anteriors relacions de valors 
ordenats per diferents conceptes i exercicis, de conformitat amb el que disposa l’article 62 
del Reglament general de recaptació i l’esmentada ordenança general 
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Segon.- Notificar aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària i a la Intervenció 
Municipal. 
 
 
3.5.3.- PRP2021/375 PROPOSTA DE BAIXA i DEVOLUCIÓ DELS REBUTS 
CORRESPONENTS AL PREU PUBLIC MERCAT SETMANAL DEL 1R TRIMESTRE DE 
2021 DE LES PARADES D’ARTICLES NO ESSSENCIALS QUE NO VAN PODER 
TREBALLAR PER LA PANDEMIA DEL COVID-19 I ESTAN PAGATS. 
 
L’Ajuntament va passar al cobrament el càrrec del primer trimestre del Preu Públic Mercat 
Setmanal a l’ORGT, posteriorment a causa de les mesures per la pandèmia del Covid-19 
van impedir la següent relació de parades d’articles no essencials treballar durant aquest 
període, per aquest motiu es proposa la baixa i devolució dels següents rebuts. 
 
Carrec  Valor  Objec. tributari    Nom  Import 

2228526  3  PARADA 3    T.S.,E.  234,20€ 

2228526  29  PARADA 38    L.G.,J.  234,20€ 

2228526  81  PARADA 101    V.F.,D.  332,40€ 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa i reconèixer el dret a devolució dels imports pagats dels rebuts 
corresponents al  primer trimestre del Preu Públic Mercat Setmanal dels paradistes d’articles 
no essencials, identificats amb càrrec valor 2228526-3 import 234,20€, 2228526-29 import 
234,20€ i 2228526-81 import 332,40€, que no van poder treballar durant el primer trimestre 
d’aquest any per les mesures per la pandèmia de la COVID-19. 
 
Segon.- Requerir als titulars dels rebuts perquè aportin número de compte IBAN per tal de 
fer efectiva la devolució aprovada.  
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’ORGT i a la intervenció Municipal. 
 
 
PRP2021/376  BAIXA DELS REBUTS CORRESPONENTS AL PREU PUBLIC 
MERCAT SETMANAL DEL 1R TRIMESTRE DE 2021 DE LES PARADES 
D’ARTICLES NO ESSENCIALS QUE NO VAN PODER TREBALLAR PER LA 
PANDEMIA DEL COVID-19 (2) 
 
L’Ajuntament va passar al cobrament el càrrec del primer trimestre del Preu Públic Mercat 
Setmanal a l’ORGT, posteriorment a causa de les mesures per la pandèmia del Covid-19 
van impedir que els paradistes d’articles no essencials treballar durant aquest període, per 
aquest motiu es proposa la baixa dels següents rebuts: 
  
Carrec  Valor  Objec. tributari    Nom  Import 

2228526  2  PARADA 2    F.V M C  234,20 € 

2228526  4  PARADA 5    F.R., F.  185,10 € 

2228526  5  PARADA 6    L.V. M .C.  160,55 € 

2228526  6  PARADA 7    B.A., F.J.  209,65 € 

2228526  7  PARADA 9    R.N., D.  185,10 € 

2228526  8  PARADA 11    M.C., M.  209,65 € 

2228526  9  PARADA 12    L.V., C.  160,55 € 

2228526  10  PARADA 13    M.F., A.  185,10 € 

2228526  11  PARADA 14    F.P., J.  307,85 € 

2228526  12  PARADA 15    G.B., C.  283,30 € 



 

8 
 

2228526  13  PARADA 18    G.B., A.  283,30 € 

2228526  14  PARADA 19    P.A., J.E.  283,30 € 

2228526  15  PARADA 20    C.G., M.  234,20 € 

2228526  23  PARADA 31    R.S., J.J.  283,30 € 

2228526  25  PARADA 33    R.A., G  234,20 € 

2228526  27  PARADA 36    T.T., E.  234,20 € 

2228526  28  PARADA 37    S.T., S.  136,00 € 

2228526  32  PARADA 42    G.T., E.  234,20 € 

2228526  33  PARADA 43    N.J ,A.  185,10 € 

2228526  34  PARADA 44    T.B.,J.  185,10 € 

2228526  35  PARADA 45    R.A., S.  406,05 € 

2228526  37  PARADA 48    M.C., F.  234,20 € 

2228526  40  PARADA 55    M.M., V  234,20 € 

2228526  41  PARADA 56    L.C., M.J.  234,20 € 

2228526  42  PARADA 57    L.C., M.  283,30 € 

2228526  43  PARADA 58    R.M., R.  283,30 € 

2228526  44  PARADA 59    E.H.M..G.K.  160,55 € 

2228526  45  PARADA 60    M.G., C..  209,65 € 

2228526  46  PARADA 61    A.G., R.  234,20 € 

2228526  47  PARADA 62    C.P., J.  234,20 € 

2228526  48  PARADA 63    C.G., F.  283,30 € 

2228526  49  PARADA 64    M.S., J.R.  234,20 € 

2228526  51  PARADA 66    V.S., J.M.  185,10 € 

2228526  52  PARADA 67    G.G., L.  185,10 € 

2228526  53  PARADA 68    G.G., L.  136,00 € 

2228526  54  PARADA 69    P.O., M.D.  307,85 € 

2228526  55  PARADA 70    J.T., M.  209,65 € 

2228526  56  PARADA 72    G.G., J.  258,75 € 

2228526  57  PARADA 73    I.M., J.  258,75 € 

2228526  58  PARADA 74    C.F., V.  234,20 € 

2228526  59  PARADA 75    E.B., L.  209,65 € 

2228526  62  PARADA 78    J.J., J.  234,20 € 

2228526  63  PARADA 80    M.M., D.  234,20 € 

2228526  64  PARADA 81    G.P., J.  283,30 € 

2228526  65  PARADA 82    B.T., P.  209,65 € 

2228526  66  PARADA 83    S.M., M.C.  234,20 € 

2228526  68  PARADA 87    P.C., J.M.  381,50 € 

2228526  71  PARADA 91    C.T., A.  234,20 € 

2228526  72  PARADA 92    S.S., A.  185,10 € 

2228526  73  PARADA 93    S.S., J.  185,10 € 

2228526  74  PARADA 94    G.G., M.  234,20 € 

2228526  75  PARADA 95    P.M., M.D.  234,20 € 

2228526  76  PARADA 96    C.C., M.  234,20 € 

2228526  77  PARADA 97    M.C., M.P.  185,10 € 

2228526  78  PARADA 98    E.R., J.M.  185,10 € 

2228526  79  PARADA 99    B.F., J.  185,10 € 

2228526  80  PARADA 100    S.M., I.  234,20 € 

2228526  82  PARADA 103    A.O., X.  185,10 € 

2228526  83  PARADA 104    K.L., A.  234,20 € 

2228526  84  PARADA 105    O.J. J.L.  356,95 € 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa de la relació de rebuts corresponents al primer trimestre del Preu 
Públic Mercat Setmanal,  de les parades d’articles no essencials que no van poder treballar 
durant el primer trimestre d’aquest any per les mesures adoptades per la pandèmia del 
Covid-19 
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Segon.- Notificar aquesta resolució a l’ORGT i a la intervenció Municipal. 
 
 
3.6.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.6.1.- PRP2021/368   ACCEPTACIO D’AJUTS DEL FONS PRESTACIO 
CONSERVACIO INSFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA PREVENCIO INCENDIS 
FORESTALS 2021-2022 
 
Expedient: 2021/18171 
 
El Sr. Alcalde per Decret número 429 del dia 28 d’abril de 2021 ha resolt el següent: 

 
“DECRET ACCEPTACIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ PER A LA CONSERVACIÓ 
DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÈGICA PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS – ANYS 2021 I 2022 
 
La Diputació de Barcelona presta ajut als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis forestals, tan en la redacció de Plans com en l’execució de treballs de 
manteniment.  
 
La Diputació ha atorgat dos fons de prestació per portar a terme el manteniment de 
la xarxa de camins forestals, per als anys 2021 i 2022: 
 
1. Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals Any 
2021- Codi 21/Y/300002 -  Import ajut 5089,80 € 
 
2. Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals Any 
2022 - Codi 21/Y/300274 - Import ajut 5077,05 € 
 
Aquests imports representen el 85% del cost total dels treballs de manteniment, de 
manera que l’Ajuntament els cofinança amb el 15% restant. 
 
És per això que he resolt: 
 
Primer.- Aprovar l’acceptació del següents fons atorgats per la Diputació de 
Barcelona: 
 
1. Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals Any 
2021- Codi 21/Y/300002 -  Import ajut 5089,80 € 
 
2. Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals Any 
2022 - Codi 21/Y/300274 - Import ajut 5077,05 € 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local. 
 
Així ho ha manat i signat el Sr. Alcalde, Ignasi Simón Ortoll, davant meu, la Secretària 
accidental, ho certifico.” 

 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
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UNIC.- Ratificar el Decret número 429 de 28 d’abril de 2021 d’acceptació dels  fons de 
prestació per portar a terme el manteniment de la xarxa de camins forestals, per als anys 
2021 i 2022. 
  
 
3.7.- INFÀNCIA I JOVENTUT 
 
3.7.1.- PRP2021/377 CONTRACTE MENOR PER LA SORTIDA A PORT AVENTURA 
2021 
 
Expedient: 2021/1828 
 
La Regidoria de Joventut organitza una sortida a Port Aventura que es té prevista pel dia 8 
de maig de 2021. Per dur a terme l’activitat es proposa contractar a l’empresa Viatges Plus 
S.A amb NIF A58996448 per un import de 3.339€ amb iva inclòs.  
 
Vista la proposta del Regidor de Joventut 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte per a la realització de la sortida a Port Aventura del dia 8 de 
maig de 2021 a l’empresa Viatges Plus S.A., per l’import  de 3.339€ iva inclòs, que s’imputarà 
la partida número 2021 02 3300 22609.  
 
Segon.-  Procedir al retorn de totes les entrades als inscrits e inscrites en cas de no poder 
dur a terme l’activitat a causa de les mesures per la pandèmia de la Covid-19.  
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2021/378 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMNISTRAMENT 
D’UNA ESCOMBRADORA    
 
Vista l’Acta de valoració de les ofertes pel Subministrament de maquinària de neteja 
viària consistent en una escombradora, i havent-se estimat com a correcta i degudament 
motivada. 
 
Presentada la garantia definitiva i altra documentació requerida. 
  
Vist l’informe favorable de la fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció. 
 
la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte pel subministrament de maquinària de neteja viària 
consistent en una escombradora, a l’empresa Grau Maquinària i Servei Integral SA, per 
l’import de 70.600  €, 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. 
 
 
 
4.2.- PRP2021/366 PROPOSTA D’ACORD DE SUBMINISTRAMENT 
D’UNIFORMITAT DE POLICIA LOCAL A TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE L’ACM    
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Expedient: 2020/1816) 
 
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu 
de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 30 d’abril 
de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va acordar adjudicar l’Acord marc de 
subministrament d’uniformitat de policia local i vestuari de la brigada municipal amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per la Comissió Executiva del CCDL, en la seva 
sessió de data 5 d’octubre de 2020, d’acord amb el detall de les empreses que han resultat 
adjudicatàries en l’Acord marc i que, seguidament, es relacionen: 
 
1. CREA UNIFORMES SL – Lot 1. 
2. DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN SA – Lot 3. 
3. INSIGNA UNIFORMES SL – Lots 1, 2 i 7. 
4. MAC UNIFORMES SL – Lots 1 i 2. 
5. SAGRES SL – Lots 1, i 2. 
6. SATARA SEGURIDAD SL – Lots 1, 2 i 3. 
7. SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL. – Lots 1, 2 i 7.  
8. SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL – Lots 1, 2 i 7. 
9. USIS GUIRAO SL – Lots 1, 2 i 3 

 
2.- En data 6 de novembre de 2020, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents 
entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de 
l’Acord marc d’uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipal, licitat per part 
del CCDL. 
 
3.- Amb motiu de la reposició per deteriorament de les fundes de les armilꞏles anti bales i la 
compra  de les armilles per caducitat, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt està interessat en 
adquirir diferents elements d’uniformitat de policia local per renovar el seu vestuari en 
condicions econòmiques favorables i amb la major celeritat administrativa possible.   
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en 
la redacció donada per la LRSAL. 
 
Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim 
de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 
 
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24 UE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública que 
deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.3 de la LCSP. 
 
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen per 
aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com per la resta de 
normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels ens 
locals. 
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Per tot això, d’acord als antecedents abans esmentats i als fonaments de dret assenyalats 
anteriorment, la Junta de Govern Local, 
 
ACORDA 
 
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a l’Acord marc de 
subministrament d’uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipal amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.03). 
 
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària INSIGNA  dels bens següents: 
 
 
Lot Tipus de peça de roba o 

complement 
Mida 
 

Quantitat Import 
Unitat 
(sense IVA) 

Import Total 
(sense IVA) 

(núm. 
de lot) 

 Talla/Núm.    

 Pantalons hivern   10 73,06  730,60 
 Pantalons estiu   10 71,43  714,30 
 Polo hivern  10 54,00  540,00 
 Polo estiu  10 54,00  540,00 
 TOTAL     2524,90 

 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 2524,90 € que 
s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2021 a càrrec de l'aplicació 
pressupostària 12-132022104 
 
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària INSIGNA, al  CCDL 
c. Valencia 231, 6è 08007 Barcelona i a l’ACM (preferentment per e-Notum al NIF 
G66436064 i correu electrònic centraldecompres@acm.cat) així com a la resta 
d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
 
4.3.- PRP2021/380   AJUT DE TRANSPORT  
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts i la proposta 
de la Regidora d’acció social, la Junta de Govern Local ACORDA ATORGAR a S.G.M. 
un ajut de 40€ per a ús del transport públic: T – usual d’una zona. 
 
 
4.4.- PRP2021/356 APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PELS AJUTS DE 
MATERIAL ESCOLAR I SORTIDES ESCOLARS; I AJUTS DE QUOTES I MENJADOR 
PER LES ESCOLES BRESSOLS DEL CURS 2021/2022.    
 
Expedient: 2021/1757 
 
1 - Es presenten a la Comissió de Govern les Bases reguladores dels Ajuts escolars pel curs 
2021-2022 en matèria de quota i menjador de les escoles bressol i material/sortides escolar 
del nostre municipi. 
 
2.- S’obre el període de solꞏlicituds telemàticament a través del web municipal del 10 al 21 
de maig de 2021. 
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3.- Posteriorment es valorarà tècnicament cada solꞏlicitud segons els barems econòmics i 
socials establerts en les bases aprovades.  
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les Bases reguladores dels ajuts escolars pel curs 2021-2022 en matèria 
de quota i menjador de les escoles bressol i material/sortides escolar del nostre municipi. 
 
Segon.- Posterior a l’aprovació s’informarà a tots els centres escolars de primària i 
secundària de Lliçà d’Amunt i les escoles bressols municipals per fer-ne la màxima difusió 
entre les famílies.   
 
 
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. 
 


