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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 8 DE MARÇ DE 2021 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:30 
Hora que acaba: 19:00 
 
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 
  
 
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 1 de març de 2021 
 
 
2.- DESPESES 

 
S’Acorda aprovar la relació d’Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació 
número O/2021/5, que conté els següents documents: 
 

- Open Energy 2012 SL; quota hosting i suport tècnic informàtic del programa 
Gemweb; d’import 3.034,68€; amb càrrec a la partida 15/9200/21600. 

- ABS Informàtica SL; Contracte manteniment Simplifica3.0; d’import 3.705,63€; 
amb càrrec a la partida 15/9200/21600. 

- Empresa Sagalés SA; servei municipal de transport de viatgers gener 21; 
d’import 15,319,05€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Empresa Sagalés SA; servei municipal de transport de viatgers gener 21; 
d’import 56.864,09€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Tuset del Valle, Marc; reparacions canvi de marxa i da’ltre vehicles municipals; 
d’import 5.117,96€; amb càrrec a la partida 12/1320/21400. 
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3.- PROPOSTES 
 
3.1.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.1.1.- PRP2021/171 APROVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE 
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DEL SR. J.A.J.A. 
 
Expedient: 2020/3778 
 
L’interessat indicat a continuació ha sol·licitat la llicència administrativa per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos: 

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 J.A.J.A. barri Pinedes del Vallès Alà espanyol 
 
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 pública, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:. 
 
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos al sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 J.A.J.A. 358 02/2021 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat.. 
 
 
3.1.2.- PRP2021/172 APROVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE 
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DE LA SRA. M.L.G. 
 
Expedient: 2020/3459 
 
La interessada indicada a continuació ha sol·licitat la renovació  de la llicència 
administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos:  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 M.L.G.  Pitbull 
 
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 pública, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:. 
 
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos a la sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
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 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 M.L.G 101R 04/2021 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
 
3.1.3.- PRP2021/173 APROVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE 
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DE LA SRA. E.Y.C. 
 
Expedient: 2020/3083 
 
La interessada indicada a continuació ha sol·licitat la llicència administrativa per a la 
tinença d’animals potencialment perillosos:  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 

E.Y.C. 
 
Barri Can Salgot 

1 Dogo Argerntí  
1 American Staffordshire 

 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient i salut pública, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos a lA sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 E.Y.C. 450 03/2021 
 
Segon.- Notificar aquest acord  a la interessada. 
 
 
3.1.4.- PRP2021/178   ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
REPARACIO I PINTAT DE CONTENIDORS    
 
Vista la proposta per a l’adjudicació del servei de recollida, transport, reparació i pintat 
de diferents tipologies de contenidors de residus municipals de Lliçà d’Amunt, i havent-
se estimat com a correcta i degudament motivada.  
 
Atès que s’ha acreditat per part de l’empresa proposada el compliment dels 
requeriment dins del termini establert.  
  
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 pel servei de recollida, transport, reparació i pintat de 
diferents tipologies de contenidors de residus municipals de Lliçà d’Amunt a l’empresa 
BECERRA Y NAVARRO SL, pels següents imports: 
 
- Lot 1.- 449 euros/unitat, Iva Exclòs 
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- Lot 2.- Pels imports, IVA exclòs, següents: 
 

- Reparar desperfectes menors de xapa i pintar caixes deixalleria petites 
542’52€  
- Reparar desperfectes menors de xapa i pintar caixes deixalleria mitjanes 
606’87 € 
- Reparar desperfectes menors de xapa i pintar caixes deixalleria grans 
761’31€ 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, citant-lo per a concórrer a la signatura 
dels contractes dins el termini de quinze hàbils des de la recepció d’aquesta 
notificació. 
 
  
3.2.- RECURSOS HUMANS 
 
3.2.1.- PRP2021/165  RATIFICACIO DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LES BASES I 
CONVOCATÒRIA PER URGÈNCIA DE LA PROVISIÓ, PER CONCURS DE MÈRITS, 
D'UNA BORSA DE TREBALL D’AGENTS DE POLICIA LOCAL  
 
Per Decret d’Alcaldia número 199 del dia 3 de març de 2021, s’ha resolt aprovar les 
Bases i la convocatòria per urgència de la provisió, mitjançant concurs de mèrits, d’una 
borsa de treball d’Agents de Policia Local adscrita al Departament de Governació de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 199 de 3 de març de 2021 pel que 
s’aproven les Bases i la convocatòria per urgència de la provisió, mitjançant concurs 
de mèrits, d’una borsa de treball d’Agents de Policia Local adscrita al Departament de 
Governació de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.  
 
 
3.2.2.- PRP2021/166 NOMENAMENT D’UN CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL 
COM A FUNCIONARI DE CARRERA    
 
Per Decret d’Alcaldia número 251 de 16 de març de 2020, ratificat per la Junta de 
Govern Local en sessió efectuada el 15 d’abril de 2020, es va resoldre nomenar al 
senyor J. L. D. M. com a Caporal de la Policia Local en pràctiques. 
 
Vist que ha realitzat el curs de formació que organitza l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya i que segons queda acreditat en l’expedient ha superat els període de 
pràctiques establert en les bases de la convocatòria. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Nomenar al senyor J. L. D. M., Caporal de la Policia Local de Lliçà d’Amunt en 
el personal funcionari de carrera d’aquesta corporació integrat a l’Escala 
d’Administració Especial, sots-escala de Serveis Especials, Classe Caporal, Grup C2. 
 
Segon.- Citar al senyor J. L. D. M. per tal que prengui possessió del seu càrrec. 
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3.2.3.- PRP2021/175 RATIFICACIO DEL DECRET D’ALCALDIA DE NOMENAMENT 
DE FUNCIONARIS EN PRACTIQUES DE LA POLICIA LOCAL    
 
El Sr. Alcalde per Decret número 214 de 5 de març de 2021, va resoldre el següent:  
 

“Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador de les proves per a la provisió 
de dues places més les vacants que es produïssin d’Agent de la Policia Local de 
Lliçà d'Amunt i la constitució d’una borsa de treball. 
 
Vista la sol·licitud del senyor E. G. S. de ser exclòs del procés. 
 
HE RESOLT: 
  
Primer: Nomenar com a Agents de la Policia Local en pràctiques als/les senyors/es 
M. G. R., A. M. D. i M. M. B..  
 
Segon: Aprovar la constitució de la borsa de treball.  
 
Tercer: Comunicar el seu nomenament als interessats  
 
Quart: Publicar aquesta acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè: Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local. 
 
Així ho ha manat i signat el Sr. Alcalde, davant meu la Secretària accidental, ho 
certifico.” 

 
En compliment de la resolució, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 214 de data 5 de març de 2021. 
 
 
3.3.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.3.1.- PRP2021/169 CONVOCATÒRIA DE SUBHASTA PUBLICA PER A 
L'ARRENDAMENT D'UN TERRENY MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA 
CASETA DE VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS 
 
Expedient: 2021/953 
 
En data 18 de febrer de 2021, el senyor M.R.M. sol·licità autorització municipal per a la 
instal·lació d'una caseta de venda de productes pirotècnics al solar de propietat municipal, 
situat a l'Av. Països Catalans, 63  cantonada Carretera de Lliçà a Granollers. 
 
Donat que per a l'arrendament d'un terreny municipal s'ha de convocar subhasta pública. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Convocar mitjançant subhasta pública, la utilització del terreny municipal situat a 
l'encreuament de l'Av. Països Catalans, 63 amb la Carretera de Lliçà a Granollers, a 
l'aparcament de la piscina municipal per a la instal·lació d'una caseta de venda de 
productes pirotècnics, amb les següents condicions: 
 
1. El període d'utilització serà des del 11 al 23 de juny de 2021. 
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2. El tipus de licitació serà de 600.00 euros. 
3. El termini de presentació de propostes acabarà el dia 13 d’abril de 2021. 
4. Anirà a càrrec de l'arrendatari l'abonament del subministrament d'aigua i llum que 
consumeixin, la instal·lació i posterior desmuntatge de la caseta i l'obtenció de la preceptiva 
autorització governativa. 
5. L'arrendatari no podrà destinar el terreny a cap altra activitat, ni realitzar obres, ni 
subarrandar-lo a tercers, obligant-se a tenir quantes autoritzacions precisin per al 
desenvolupament de l'activitat. 
 
 
3.3.2.- PRP2021/170  DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DE L’OBRA 
"EXECUCIÓ DE LA VORAVIA DE LA DEIXALLERIA DE PALAUDÀRIES DE LLIÇÀ 
D'AMUNT"    
 
Expedient: 2021/1003 
 
El dia 30-11-2020, amb registre d’entrada 2020-10764, l’empresa Artifex Infraestructuras 
SL va sol·licitar el retorn de la garantia definitiva de les obres corresponents a 
l’execució de la voravia de la deixalleria de Palaudàries en el Camí de Palau de Lliçà 
d’Amunt, dipositada per import de 5.365 € 
 
En data 3-3-2021 l’arquitecte tècnic municipal ha emès informe favorable a la 
devolució de la mateixa. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la devolució de la garantia de les obres d’execució de la voravia de la 
deixalleria de Palaudàries en el Camí de Palau de Lliçà d’Amunt, per import de 5.365 € 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.3.3.- PRP2021/174   DEVOLUCIÓ DE LES GARANTIES DE LES OBRES DE 
"PAVIMENTACIÓ DELS TRAMS RESTANTS DELS CARRERS BOSC DE LA RIERA 
I PICA D'ESTATS, REASFALTAT DEL CARRER RAMON LLULL I REPARACIONS 
DE PAVIMENT DE DIFERENTS CARRERS DEL BARRI DE CAN ROVIRA NOU DE 
LLIÇÀ D’AMUNT"    
 
Expedient: 2021/1004 
 
En data 2-11-2020, registre d’entrada 2020-9661, l’empresa Artifex Infraestructuras SL 
va sol·licitar el retorn de la garantia definitiva de les obres corresponents a la 
pavimentació dels trams restants dels carrers Bosc de la Riera i Pica d'Estats, reasfaltat del 
carrer Ramon Llull i reparacions de paviment de diferents carrers del barri de Can Rovira 
Nou de Lliçà d’Amunt, dipositada per import de 10.485 € 

 
En data 3-3-2021 l’arquitecte tècnic municipal  ha emès informe favorable a la 
devolució de la mateixa. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la devolució de la garantia de les obres de pavimentació dels trams 
restants dels carrers Bosc de la Riera i Pica d'Estats, reasfaltat del carrer Ramon Llull i 
reparacions de paviment de diferents carrers del barri de Can Rovira Nou de Lliçà 
d’Amunt, per import de 10.485 € 
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Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.3.4.- PRP2021/176 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 
D'UN GRONXADOR PENTAGONAL DE 5 SEIENTS PER  A L'ESCOLA MIQUEL 
MARTÍ I POL    
 
Expedient: 2021/1007 
 
La direcció de l’Escola Miquel Martí i Pol i l’AMPA han sol·licitat a l’Ajuntament el 
subministrament d’un gronxador de 5 seients, de forma pentagonal, per a instal·lar en el 
pati de l’escola 
 
S’han sol·licitat 3 pressupostos d’aquest gronxador per tal de procedir a l’adjudicació 
d’aquest joc infantil 
 
Vista la proposta del Coordinador de Serveis territorials, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de subministrament d’un gronxador pentagonal de 5 seients 
per a l’escola Miquel Martí i Pol a l’empresa Topludi SL per un import de 3.645 € (IVA 
inclòs) 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.3.5.- PRP2021/180 SUBHASTA PUBLICA PER A L'ARRENDAMENT D'UN 
TERRENY MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CASETA DE VENDA DE 
PRODUCTES PIROTÈCNICS 
 
Expedient: 2021/1014 
 
En data 19 de febrer de 2021, el senyor M.R. sol·licità autorització municipal per a la 
instal·lació d'una caseta de venda de productes pirotècnics al solar de propietat municipal, 
situat al carrer del Comerç, núm. 3, al Pol. Industrial Can Montcau. 
 
Donat que per a l'arrendament d'un terreny municipal s'ha de convocar subhasta pública. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Convocar mitjançant subhasta pública, la utilització del terreny municipal situat al 
carrer del Comerç, núm. 3, al Pol. Industrial Can Montcau, per a la instal·lació d'una caseta 
de venda de productes pirotècnics, amb les següents condicions: 
 
1. El període d'utilització serà des del 11 al 23 de juny de 2021. 
2. El tipus de licitació serà de 600.00 euros. 
3. El termini de presentació de propostes acabarà el dia 13 d’abril de 2021. 
4. Anirà a càrrec de l'arrendatari l'abonament del subministrament d'aigua i llum que 
consumeixin, la instal·lació i posterior desmuntatge de la caseta i l'obtenció de la preceptiva 
autorització governativa. 
5. L'arrendatari no podrà destinar el terreny a cap altra activitat, ni realitzar obres, ni 
subarrandar-lo a tercers, obligant-se a tenir quantes autoritzacions precisin per al 
desenvolupament de l'activitat. 
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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: 
 

- 3.4.1.- PRP2021/160. A.O.E; ajut  de 238€ corresponent al 80% de la compra d’una 
rentadora;  

- 3.4.2.- PRP2021/161; F.L.S.; ajut de 147,55€ per a transport públic, T-jove de 3 
zones 

- 3.4.3.- PRP2021/163; H.M.M.; ajut pel pagament de neteja de xoc al domicili de 
595,10€ 

- 3.4.4.- PRP2021/183, A.R.I.; un ajut de 300€ per a activitats extraescolars de dos 
menors, de febrer a juliol de 2021. 

- 3.4.5.- PRP2021/188, R.M.; un ajut de 360€ per a sessions en centre psicològic per 
a infants en risc 

- 3.4.6.- PRP2021/189; L.P.C.; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

 
 
3.5.- SECRETARIA 
 
3.5.1.- PRP2021/158   LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS 
PELS VEHICLES MUNICIPALS    
 
Expedient: 2021/904. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt és titular d’un important nombre de vehicles per a la 
prestació de serveis. 
 
Donat l’important nombre de vehicles i l’import anual destinat a carburants, procedeix licitar 
el subministrament d’aquests carburants.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:: 
 
Primer.- Iniciar els tràmits licitatoris per tal de contractar el subministrament de combustible 
per a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt destinat als vehicles municipals per l’import de 
190.000,00 euros, IVA inclòs, 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. 
 
 
3.5.2.- PRP2021/159 LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS 
PELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
     
Expedient: 2021/905. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt és titular d’un important nombre d’equipaments per a la 
prestació de serveis. 
 
Donat l’important nombre d’equipaments i l’import anual destinat a carburants, procedeix 
licitar el subministrament d’aquests carburants.  
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La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Iniciar els tràmits licitatoris per tal de contractar el subministrament de combustible 
per a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt destinat als equipaments municipals per l’import de 
200.000,00 euros, IVA inclòs, a càrrec del corresponent pressupost vigent (2021) i del 
pressupost 2022 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. 
 

 
4.- AFERS SOBREVINGUTS. 
 
4.1.- PRP2021/177 ACCEPTACIÓ DELS DOS AJUTS DE L’ICAEN SOL·LICITATS DINS 
LA CONVOCATÒRIA MOVES II 
 
Expedient: 2021/1006 
 
L’ICAEN ha concedit els dos ajuts sol·licitats, dins la convocatòria MOVES II, d’aquestes 
instal·lacions: 
 

- Al C. Torrent Mardans 5,  1 punt de recàrrega tipus SEMIRÀPIDA (potència 
igual o superior a 15 kW i inferior a 40 kW). 

- Al C. Caldes de Montbui 136,  1 punt de recàrrega tipus SEMIRÀPIDA 
(potència igual o superior a 15 kW i inferior a 40 kW). 

 
Segons la convocatòria, l’ajut s’entén acceptat tàcitament pel transcurs de 10 dies hàbils 
sense pronunciament en contra. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Acceptar els dos ajuts de l’ICAEN sol·licitats dins la convocatòria MOVES II. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 19:00 hores de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
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