
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 31 DE MAIG DE 2021 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:10 
Hora que acaba: 18:25 
 
 
PRESIDEIX 
 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya, primera Tinent d’Alcalde, per absència de l’Alcalde 
 
ASSISTENTS 
 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
 
També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Maria Lourdes Martín Montero 
Felicita Romero Olivares 
 
 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
 
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 24 de maig de 2021 
 
 
2.- DESPESES 

 
2.1.- S’acorda aprovar la relació d’Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació 
núm. O72021/23, que contés els següents documents: 
 

- Aluminios Montornès S.L.; Subministra i instalꞏlació d’estructura d’alumini; 
d’import 5.726,42€; amb càrrec a la partida 07/3420/63200. 



- INGUR; treballs sectorització naus 3 i 4 de Can melé; d’import 3.000,80€; amb 
càrrec a la partida 19/1510/62700. 

- Obres i Paviments Llovet S.L.; Obres de restauració de paviment de calçada; 
d’import 45.182,90€; amb càrrec a la partida 17/1532/61909. 

- Consorci Besòs Tordera; Obres de reposició i millora del clavegueram de Lliçà 
d’Amunt, gener 2021; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 
17/1600/60900. 

- Alumbrados Viarios S.A; d’import 27.033,84€; amb càrrec a la partida 
11/4400/61900. 

- Ausolan RCN SLU; beca Ajuntament, monitoratge; d’import 4.069,89€; amb 
càrrec a la partida 04/2310/48002. 

- Ausolan RCN SLU; beca Ajuntament, monitoratge; d’import 3.421,74€; amb 
càrrec a la partida 04/2310/48002. 

- Ausolan RCN SLU; beca Ajuntament, monitoratge; d’import 4.033,84€; amb 
càrrec a la partida 04/2310/48002. 

- Ausolan RCN SLU; beca Ajuntament, monitoratge; d’import 3.848,97€; amb 
càrrec a la partida 04/2310/48002. 

- Ausolan RCN SLU; beca Ajuntament, monitoratge; d’import 3.121,70€; amb 
càrrec a la partida 04/2310/48002. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- 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: 
 

‐ PRP2021/452; F.M.; prestació del servei de treballadora familiar municipal. 
‐ PRP2021/453; E.F.R., un ajut de 40€ per a ús del transport públic T-usual 1 zona. 
‐ PRP2021/454; N.M.Y.; ajut de 625,50€ per Casal inclusiu de menor amb 

discapacitat. 
‐ PRP2021/456, R.T.Y.; ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
‐ PRP2021/457, M.P.G.; ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/458; D.C.O; ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
‐ PRP2021/459; M.M.C.; ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
‐ PRP2021/461; R.A.F.L.; ajut de 210€ per a alimentació, motiu Covid, a repartir en 

tres lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/463; F.M.Y.; ajut de 260€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/464; Antonia Raez Raez; ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/468; Maria Ribas Argemí, Servei de Teleassistència, amb copagament 

de 7,21€ mensuals. 
 
 
 
 
 
 



3.2.- EDUCACIÓ 
 
3.2.1.- PRP2021/450 CONVENI MARC DE COLꞏLABORACIÓ 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  
 
Expedient: 2021/2207 
 
Els ajuntaments de Lliçà d´Amunt, Granollers, les Franqueses del Vallès, La Roca del 
Vallès i Cardedeu organitzen activitats de lleure en els seus municipis durant l’època d’estiu 
adreçades al conjunt d’infants i joves que es troben en període de vacances escolars. Totes 
aquestes administracions i el Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero, comparteixen la 
necessitat d’oferir aquests tipus d’activitats sota els principis d’equitat i d’inclusió amb l’objectiu 
que puguin ser accessibles a qualsevol família sigui quina sigui la seva situació social, econòmica 
o personal. 
 
A les seves respectives poblacions hi ha famílies amb infants i joves escolaritzats al Centre 
d’Educació Especial Montserrat Montero que tenen algun grau de discapacitat física i/o psíquica 
que solꞏliciten la possibilitat d’accedir a les activitats d’estiu. El Centre d’Educació Especial 
Montserrat Montero és un centre d’abast comarcal que acull infants de tota la comarca del Vallès 
Oriental. 
 
Des de  l’any 2017 l’Ajuntament de Granollers organitza Casals Inclusius en el que  colꞏlaboren 
alguns dels ajuntaments ara reunits. Atès que l’organització d’aquest casal té un elevat cost els 
diferents municipis finançaven les despeses en funció de les places ocupades pels infants dels 
seus municipis. 

 
Coneixedors de l’experiència positiva de la Fundació NEXE en l’àmbit del lleure per infants i joves 
amb discapacitats, els ajuntaments esmentats han decidit acceptar que sigui l a  Fundació NEXE 
l’organitzadora del Casal d’estiu 2021 i formalitzar els seus compromisos respecte a la seva 
colꞏlaboració i finançament . 
 
Vista l’experiència positiva de colꞏlaboració entre diferents ajuntaments  i atesa la necessitat 
d’oferir a les famílies una alternativa d’activitats d’estiu per als seus infants i joves amb alguna 
discapacitat, les parts convenen una colꞏlaboració per a l’organització i el finançament del casal 
d’estiu inclusiu l’any 2021. Organització que anirà a càrrec de la Fundació  NEXE , que es realitza 
entre els dies 28 de juny i 23 de juliol a l’escola d’Educació Especial Montserrat Montero de 
Granollers, en horari bàsic de 9h a 13h i amb els serveis opcionals d’acollida (de 8h a 9h), 
menjador (13h a 15h) i de servei de tarda (15h a 17h), i amb inscripció per 4 setmanes, o bé per 
la primera o segona quinzena.  

 
Vista la proposta del Regidor d’Educació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni marc de colꞏlaboració entre la fundació Nexe de Barcelona, el 
Consorci d’educació especial Montserrat Montero i els ajuntaments de Granollers, Les 
Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliça d’Amunt i 
Cardedeu 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  
 
Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest acord. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 



 
 
3.2.2.- PRP2021/466 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE CREIX: 
PROGRAMA DE SUPORT EDUCATIU ESPECÍFIC A CENTRES ESCOLARS PER A 
ALUMANT CONDUCTUAL 
 
Expedient: 2021/2267 
 
La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament va iniciar el Projecte Creix amb dinàmiques 
específiques de l’educació sistèmica als centres de primària per treballar amb alumnat que 
presenta conductes disruptives i de transgressió greu de normes. 
 
Havent fet la prova pilot als centres de secundària i als centres de primària hem arribat a un 
consens entre l'administració local, els centres escolars d’infantil i primària i la inspecció del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per tal de  treballar plegats en  
la prevenció, intervenció  i  suport, atenent l'alumnat específic que mostra aquesta 
problemàtica i les persones del seu entorn (la família i l'entorn de l'aula). 
 
Donades les característiques de la metodologia aplicada en la intervenció preventiva 
d’aquests casos, la Regidoria d’Educació  ha confeccionat un plec de clàusules 
tècniques per a la prestació del servei per desenvolupar el projecte Creix. 

Vista la proposta del Regidor d’Educació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el plec de clàusules tècniques per a treure a concurs la prestació del 
servei del projecte Creix a les escoles de primària de Lliçà d’Amunt. Durant els cursos 
2021-22 i 2022-23. 
 
Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest acord. 
 
 
3.3.- SECRETERIA 
 
3.3.1.- PRP2021/462 LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL I 
PRODUCTES NECESSARIS PEL MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I ADEQUACIÓ 
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS AIXÍ COM A LA VIA PÚBLICA DE LLIÇÀ D’AMUNT    
 
Expedient: 2021/2250. PRP462 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en les tasques ordinàries de manteniment, conservació i 
adequació d’equipaments municipals així com a la via pública del municipi, precisa de 
materials i productes en un volum molt elevat.  
 
Donat l’important volum anual de materials i productes emprats i el seu cost, procedeix licitar 
el seu subministrament.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
 
 
 



Primer.- Iniciar els tràmits licitatoris per tal de contractar durant el període d’un any el 
subministrament de material i productes necessaris pel manteniment, conservació i 
adequació d’equipaments municipals així com a la via pública de Lliçà d’Amunt, per l’import 
de 48.400,00 euros, IVA inclòs, a càrrec del corresponent pressupost vigent (2021) i a 
l’aplicació pressupostària 15.1650.21000.   
 
Per als exercicis 2022 i 2023, en cas de prorrogar-se l’any inicialment previst, les partides 
seran: 
 
2022  96.800 € Aplicació 15.1650.21000 
2023  48.400 € Aplicació 15.1650.21000 
 
Segon: Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris per dur 
a terme l’operació. 
 
 
3.4.- INTERVENCIÓ 
 
3.4.1.- PRP2021/465 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A 
L’ELABORACIÓ D’UNA ORDENANÇA FISCAL 
 
Expedient: 2021/2259 
 
Vista l’oferta de serveis facilitada per Bufete Gonzalo SLP (CIF 25364894), de 9 d’abril de 
2021, relativa a l’elaboració i implantació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
l’ocupació del domini públic local de les empreses de subministraments del sector de 
l’energia, que un cop aprovada comportarà un ingrés substancial per a aquest Ajuntament, 
segons estudi elaborat per la Diputació de Barcelona, objecte del recurs tècnic amb codi XGL 
20/Y/284297, que l’Ajuntament ha recepcionat en data 1 de març de 2021. 
 
D’acord amb l’article 20 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(TRLHL, RDLeg. 2/2004, de 5 de març), que estableix la possibilitat d’establir taxes per 
l’ocupació del domini públic local, en el marc de la capacitat tributària dels ajuntaments 
fonamentada en l’autonomia que els reconeix l’article 140 de la Constitució. I d’acord amb 
l’article 23 del TRLHL que determina qui són els subjectes passius de la taxa, i el seu article 
24 que n’estableix la forma de quantificació. 
 
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, 
modificat pel Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, mitjançant el qual no es requereix 
licitació en els contractes de serveis de valor estimat inferior a 15.000€, i la resta de general 
i pertinent aplicació. 
 
Vist que dins l’aplicació pressupostària 16 9200 22604-Serveis jurídics i procuradors, del 
Pressupost municipal de despeses de l’any 2021, s’ha fet la corresponent reserva de crèdit, 
núm. 220210004271. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

PRIMER:  Adjudicar a Bufete Gonzalo SLP el contracte de serveis tècnics i jurídics per a 
l’elaboració i la implantació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per utilització 
privativa o aprofitament especial del Domini Públic Local de les empreses de 
subministraments del sector de l’energia, per l’import de 10.000€ (IVA no inclòs), segons la 
seva oferta de serveis de 9 d’abril de 2021, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16 9200 



22604-Serveis jurídics i procuradors, del vigent pressupost de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 
que es satisfarà amb la següent forma de pagament:  

1. 3.000€  (més IVA) quan es faciliti a l Ajuntament el model d expedient d aprovació de 
l ordenança. 

2. 3.000€  (més IVA) quan es faciliti a l Ajuntament l ordenança i l informe tècnic-jurídic-
econòmic i les tarifes. 

3. 4.000€  (més IVA) quan es publiqui l ordenança al BOP. 
 
SEGON: Encomanar al Bufete Gonzalo SLP, els treballs inclosos en la seva oferta de 
serveis, per a la publicació de l’Ordenança en temps i forma, amb l’objectiu que aquesta 
estigui vigent en data 1 de gener de 2022:  
 

1. Confecció de l expedient d aprovació de l ordenança fiscal.  
2. Confecció de l'Ordenança fiscal ajustada al municipi. 
3. Confecció de les tarifes de la taxa. 
4. Confecció de l'Informe tècnic, jurídic, econòmic, preceptiu per a l'aplicació de la taxa, 

signat també per un enginyer superior industrial. 
5. Resolució d'al·legacions a l'aprovació provisional de l'ordenança fiscal. 
6. Assessorament en tota la tramitació de l'Ordenança Fiscal fins a la seva publicació 

definitiva en el BOP. 
7. La supervisió del model de notificació que al seu dia elabori l'Ajuntament abans de 

remetre al subjecte passiu pagador de la taxa. 
 
TERCER: Amb l'objecte de preservar la Propietat Intelꞏlectual dels treballs realitzats per 
Bufete Gonzalo SLP, l'Ajuntament s’abstindrà de cedir còpies dels treballs a tercers, tota 
vegada que l'informe tècnic-jurídic-econòmic que es facilitarà a l’Ajuntament està registrat en 
el Registre de la Propietat Intelꞏlectual nacional com a obra científica. 
 
QUART: Facilitar a Bufete Gonzalo SLP, les dades precises per a la confecció de l’informe 
tècnic-jurídic-econòmic que solꞏlicitin, per al càlcul detallat del valor dels aprofitaments del 
domini públic d'acord amb la Llei de les Hisendes Locals i que comprendran les tarifes a 
aplicar. 
 
CINQUÈ: Trametre còpia del certificat de l’acord d’adjudicació a Bufete Gonzalo SLP, per tal 
que puguin iniciar els treballs amb l’objectiu que l’ordenança es pugui aprovar i publicar en 
temps i forma per estar vigent en data 1 de gener de 2022. 
 
SISÈ: Donar-se per informat per Bufete Gonzalo SLP, de que les dades facilitades i les que 
hi pogués facilitar, seran tractades i recollides en un fitxer denominat "CLIENTS", 
responsabilitat de Bufete Gonzalo SLP, degudament inscrit en el Registre Espanyol de 
Protecció de Dades, amb l’única finalitat de gestionar la relació professional entre ambdues 
parts. I resta també informat de la possibilitat d'exercir, en qualsevol moment, els drets 
d'accés, rectificació, cancelꞏlació i oposició a aquestes dades en els termes i amb els requisits 
previstos a la normativa sobre protecció de dades vigent. 
 
SETÈ: Autoritzar l’Alcalde per signar tots els documents que siguin necessaris per dur a 
terme l’operació. 
 
ÚLTIM: Notificar aquest acord als interessats. 

 
 
 
 



4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2021/467 CONTRACTE MENOR PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
D’ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIPALS 2021                                                                                            
 
Vist l’informe, emès en data 28 de maig de 2021, per l’enginyer tècnic municipal, de 
necessitat i conformitat de contractar les obres de “Arranjament de camins municipals 2021” 
, 
 
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 Territori i Obres Públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA. 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Transports i Serveis Pou Padrós, SL, el contracte menor de 
l’obra, per un import de 9.763,87 Euros (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 servei es realitzarà en format 
electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
4.2.- PRP2021/467 APROVACIÓ DEL CONVENI AMB GRANOLLERS ESCENA S.L. 
PER AL PROJECTE CANTÀNIA 2021 
 
Des de l’any 2001 l’Ajuntament de Granollers i l’Associació Cultural de Granollers 
van decidir impulsar el projecte Cantània de l’Auditori de Barcelona a Granollers 
amb una clara voluntat d’obrir-lo al conjunt dels nens i nenes de totes les escoles 
de la comarca. 
 
Des de l’any 2002, coincidint amb la inauguració del Teatre Auditori de 
Granollers, el projecte Cantània té lloc a la Sala Gran del mateix Teatre Auditori 
en 16 funcions que apleguen la participació de més de 90 escoles i 4.000 nens i 
nenes dels 31 municipis participants de la comarca del Vallès Oriental. 
 
El projecte musical i educatiu Cantània, amb més de 15 anys de funcionament, 
implica a mestres i alumnes amb l’objectiu de contribuir en la formació permanent 
dels especialistes de música i millorar l’educació musical dels alumnes que hi 
participen,  mitjançant una vivència en directe i compartida amb nois i noies de 
diverses escoles del Vallès Oriental. 
 
Des de l’any 2017 i conjuntament amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
es va decidir buscar la implicació dels diferents municipis de les escoles i 
alumnes participants per contribuir en el finançament i cost per alumne/a que té 
el projecte buscant el  
 
 



cofinançament del projecte per poder seguir donant continuïtat al projecte, 
implicant el conjunt dels municipis de la comarca en el suport a la formació 
musical que duen a terme les escoles de la comarca i promovent projectes de 
cooperació territorial d’àmbit comarcal en el sector cultural i educatiu. 
 
Granollers Escena, S.L., empresa municipal, responsable de la gestió del Teatre 
Auditori, actua d’òrgan gestor del projecte, tant pel que fa a la contractació 
d’artistes i serveis necessaris per dur a terme el projecte, com de facilitar l’ús de 
les instalꞏlacions del Teatre Auditori de Granollers durant els primers 15 dies de 
juny i l’Associació Cultural de Granollers actua de coordinadora i interlocutora 
amb les escoles per organitzar tant la formació com les corresponents 
actuacions. 
 
El municipi de Lliçà d’Amunt participa en el projecte des dels seus inicis, enguany 
amb alumnes de les escoles Miquel Martí i Pol i l’Escola Els Picots. 
 
Vista la proposta del regidor d’educació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la signatura del Conveni amb Granollers Escena S.L., per al 
Projecte Cantània 2021. 
 
Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi 
d’aquest acord. 
 
 
4.3.- PRP2021/470 ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
DESBROSSAMENT D’HERBES ADVENTÍCIES DELS CARRERS I DE LA 
VEGETACIÓ D’ALTRES ESPAIS PÚBLICS DEL SÒL URBÀ DEL MUNICIPI DE 
LLICÀ D’AMUNT – 2021 
 
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació del Procediment per a 
l’adjudicació del contracte del servei de desbrossament d’herbes adventícies dels 
carrers i de la vegetació d’altres espais públics del sòl urbà del municipi de Llicà d’Amunt 
– 2021, i havent-se estimat com a correcta i degudament motivada, una vegada acreditat 
el compliment dels requeriments efectuats a l’empresa proposada, 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 servei de desbrossament d’herbes adventícies dels 
carrers i de la vegetació d’altres espais públics del sòl urbà del municipi de Llicà d’Amunt 
– 2021 a l’empresa Gil Forestal S.L, per un import de 41.200 euros 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. 
 
 
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. 
 
 


