
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 9 DE JULIOL DE 2021 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 08:30 
Hora que acaba: 08:55 
 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
 
També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Maria Lourdes Martín Montero 
Felicita Romero Olivares 
Marc Palet Rodríguez 
 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Fran Sánchez Castilla 
 
 
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 2 de juliol de 2021. 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la relació de documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació número O/2021/35: 



 
- Consorci Besòs Tordera; prestació Servei de clavegueram de Lliçà d’Amunt, abril 21; 

d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 
- Aluminios Montornès SL; treballs efectuats al local de l’Aliança; d’import 18.146,58€; 

amb càrrec a la partida 25/1532/21300. 
- Associació Arae per la Promoció de l’Aprenentatge; Projecte Creix, juny 21; d’import 

3.869,37€; amb càrrec a la partida 03/3230/22699. 
 
 
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:  
 

- PRP2021/557, J.G.R.; Prestació del Servei de Teleassistència 
- PRP2021/563, M.L.P.H.; un ajut de 360€ renovació targeta d’aliments, per a un 

període de tres mesos. 
- PRP2021/564, M.T.M.D.B.H.; un ajut de 200€ per a tractament odontològic 
- PRP2021/566; R.C.S.R.; un ajut de 420€ renovació targeta d’aliments, per a un 

període de tres mesos. 
- PRP2021/567, J.G.M.; un ajut de 300€ renovació ajut d’alimentació i higiene. per a 

un període de tres mesos.. 
- PRP2021/568, E.T.E.; un ajut de 210€ ajut d’aliments i higiene, per a un període de 

tres mesos. 
- PRP2021/569; A.M.; ajut de 210€ per a alimentació i higiene, per a un període de 

tres mesos. 
- PRP2021/570, H.M.M., un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, per a un període 

de tres mesos. 
- PRP2021/571; M.F.L.; ajut de 650€ per a tractament odontològic. 
- PRP2021/572; M.T.M.D.B.H.; ajut de 210€ per a alimentació, per a un període de 

tres mesos. 
- PRP2021/573; F.M.R.; un ajut de 210€ per renovació targeta d’aliments per un 

període de tres mesos. 
- PRP2021/578; S.T.R.; un ajut de 360€ per renovació targeta d’aliments i higiene per 

un període de tres mesos. 
- PRP2021/579; S.T.R.; un ajut de 105,20€ per a transport T-jove 2 zones. 
- PRP2021/587; O.S.L.; contracte de cessió pis social del carrer Matarranya per un 

període de tres mesos, ampliable a sis. 
- PRP2021/588; M.A.G.; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, per a un període 

de tres mesos, i un ajut de 67,20€ per a transport 
 
 
3.2.- PRP2021/562 – ENCÀRREC D’HORES DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
PER A L’ANY 2022 
 
L’Àrea  d’Acció Social ha de proposar en el marc del Conveni establert de Servei 
d’atenció domiciliaria del Consell Comarcal del Vallès Oriental l’encàrrec d’hores per el 
proper any 2022, 
  
Per això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 



Primer.- Aprovar el següent encàrrec d’hores al Consell Comarcal del Vallès Oriental 
per a l’any 2022, segons allò establert en el Conveni establert pel Servei d’atenció 
domiciliària: 
 

- Servei de cura a la persona: 0 hores 
- Auxiliar de Neteja: 0 hores 

 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 

3.3.- PRP2021/565 AJUTS PEL CASAL D'ESTIU MUNICIPAL I D'ESPORTS 2021 PER 
INFÀNCIA EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL 
 
Expedient: 2021/2618 
 
L’Àrea de Serveis Socials va establir el període de de solꞏlicituds de beques pel Casal d’estiu 
municipal i esportiu del 3 al 14 de maig de 2021. 
 
Posteriorment es va valorar tècnicament cada solꞏlicitud d’ajut 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 un total d’11.248,81€ de la partida d’Acció Social per assumir 
l’Ajuntament amb pressupost propi els ajuts per a Casal d’Estiu municipal i d’esports 2021 
per a infància en risc d’exclusió social. 

 
Segon.- Atorgar a 44 infants i joves, d’un total de 52 solꞏlicituds, un ajut en concepte de Casal 
d’estiu i esportiu municipal segons la valoració tècnica.   
 
Tercer.- Notificar aquest acord a totes les famílies a través de la inscripció definitiva al 
Casal d’estiu i esportiu. 
 
 
3.2.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.2.1.- PRP2021/574 RATIFICACIO DEL DECRET D’ALCALDIA DE SOLꞏLICITUD DE 
SUBVENCIO PER ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I D'ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 
PER ALS ANYS 2021 I 2022. 
 
Expedient: 2021/2819 
 
Per Decret d’Alcaldia número 673 del 5 de juliol de 2021, es va resoldre el següent: 
 

“Mitjançant la Resolució ACC/1779/2021 s’ha obert la Convocatòria de subvencions a 
ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació 
al canvi climàtic per als anys 2021 i 2022. 
 
Atès que existeix en cartera el projecte de connectar el reg del camp de futbol municipal 
al pou “Piscines”, el qual encaixa perfectament en el tipus d’actuació subvencionable 
definida al punt 4.3.c de les bases. 
 
És pel que HE RESOLT: 



 
PRIMER:  Aprovar la solꞏlicitud de subvenció per l’actuació Connexió del reg del camp 
de futbol al pou “piscines””, conforme a la resolució ACC/1774/2021 
 
SEGON: Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
TERCER: Ratificar aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local.” 
 

En compliment de la mateixa resolució, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 673 del 5 de juliol de 2021 pel que s’acordava 
aprovar la solꞏlicitud de subvenció per l’actuació Connexió del reg del camp de futbol al pou 
“piscines””, conforme a la resolució ACC/1774/2021. 
 
 
3.3.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.3.1.- PRP2021/575   CANVI DE SUPLENT DE LA PARADA NÚMERO 78 DEL 
MERCAT SETMANAL 
 
Expedient: 2021/2831 
 
El Sr. J.J.J., titular de la parada núm. 78 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà 
d'Amunt, ha solꞏlicitat, per instància amb registre d'entrada número 11514, el canvi de 
suplent. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet el canvi de suplent, prèvia solꞏlicitud i 
autorització de l’Ajuntament, i sempre que el titular estigui al corrent de les obligacions 
tributàries.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de suplent de la parada 78 del Mercat setmanal de Lliça 
d’Amunt, que serà el senyor J.H.C. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.3.2.- PRP2021/577 CANVI DE TITULAR PARADA NÚMERO 25 DEL MERCAT 
SETAMANAL 
 
Expedient: 2021/2836 
 
El Sr. V.S.T., titular de la parada núm. 25 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà 
d'Amunt, ha solꞏlicitat, per instància rebuda amb registre d'entrada número 1119, el canvi 
de titular i de suplent de la parada, essent les seves filles J.S.R. i Y.S.R. 
 
Vista que el reglament del mercat permet el canvi de titular i suplent de la parada sempre 
que el titular estigui al corrent de les obligacions tributàries.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Aprovar el canvi de titular i suplent de la parada 25 del marcat setmanal de Lliçà 
d’Amunt, essent les noves titulars i suplents les senyores J.S.R. i Y.S.R. 
 



Segon.- Girar-li el rebut, del 4t. trimestre de 2021 de la taxa del mercat d’acord amb 
l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.3.3.- PRP2021/580   BAIXA DE LA TITULAR DE LA PARADA NÚMERO 102 DEL 
MERCAT SETAMANAL 
 
Expedient: 2021/2839 
 
La senyora E.S.T., titular de la parada núm. 102 del mercat setmanal dels diumenges a 
Lliçà d'Amunt, ha solꞏlicitat, per instància amb registre d'entrada número 8635, la baixa 
de la parada. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet la baixa voluntària, sempre que el titular estigui 
al corrent de les obligacions tributàries.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa solꞏlicitada per la senyora E.S.T., com a titular de la parada 102 
del mercat setmanal de Lliçà d’Amunt, amb data 5 d’octubre del 2020. 
 
Segon.- Donar de baixa els rebuts del mercat Ref. Valor 01973755/82 quart trimestre 
2020 i Ref. Valor 02228525/82 segon trimestre 202, a nom de E.S.T. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.4.- EDUCACIÓ 
 
3.4.1.- PRP2021/532 ADDENDA AL CONVENI AMB LA FUNDACIÓ NEXE 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: 2021/2593 
 
Els ajuntaments de Lliçà d´Amunt, Granollers, les Franqueses del Vallès, La Roca del 
Vallès i l´ajuntament de 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. Que 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 l’Addenda al Conveni de colꞏlaboració entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
i la fundació Nexe de Barcelona 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. 
 
 
3.4.2.- PRP2021/561 SOLꞏLICITUD D'AJUT DE TIPUS MATERIAL DEL CATÀLEG DE 
SERVEIS 2021 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL SUPORT A LA FUNCIÓ 
EDUCTIVA DE LES FAMÍLIES I ELS APRENENTATGES BASATS EN LES 
COMPETÈNCIES    
 
Expedient: 2021/2782 

 
Vist que la Diputació de Barcelona va aprovar en data 28 de gener de 2021, el Catàleg de 
serveis de l’any 2021 del Pla Xarxa de Governs Locals 2021-2023 i el seu règim regulador, i 
la convocatòria per a la concessió dels recursos. 
 
Vist que dins el Catàleg de Serveis la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals de la 
demarcació les activitats de suport a la funció educativa de les famílies per al curs 
2021/2022 amb termini de presentació de solꞏlicituds fins el 30 de setembre de 2021. 
 
Vist que l’INS Hipàtia d’Alexandria ha manifestat la seva voluntat d’adhesió. 
 
Vist que la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament està interessada a solꞏlicitar les  activitats 
que s’adjunten a aquesta proposta. 
 
Vista la proposta del Regidor d’Educació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 



Primer.-  Aprovar la solꞏlicitud de subvenció de tipus material indicades, dins el Catàleg 
de serveis de l’any 2021, del Pla Xarxa de Governs Locals 2021-2023 de la Diputació 
de Barcelona, proposades per la regidoria d’Educació. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.5.- TRANSPORT PÚBLIC – MOBILITAT 
 
3.5.1.- PRP2021/576   CONVENI DE CESSIÓ TEMPORAL DE DUES PARCELꞏLES 
PER A ÚS D’APARCAMENT PÚBLIC  
 
Expedient: 2021/2832 
 
1- Els senyors E.R.S. i O.R.S. són copropietàries de les finques del núm. 161 i 167 de 
l’Avinguda Països Catalans de Lliçà d’Amunt, amb referència cadastral 
6677401DG3067N0001FE i 6677403DG3067N0001OE respectivament.  
 
Aquestes finques totalitzen una superfície de 1.782,01 metres quadrats sense edificar ni 
pavimentar.  
 
2- L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt està interessat en l’ús d’aquest espai com a aparcament 
públic durant 3 mesos, en concret mentre durin les obres de la costa de Can Puig, a 
l’avinguda Països Catalans del municipi, per tal que els veïns puguin estacionar mentre 
estigui prohibit l’estacionament a tot el carrer.  
 
3- Els propietaris de la finca estan disposats a atorgar una cessió d’ús d’aquesta porció de 
terreny, en la forma i condicions que s’estableixen als pactes assenyalats al Conveni de 
cessió. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el Conveni amb els senyors E.R.S. i O.R.S., copropietaris de les finques 
del núm. 161 i 167 de l’Avinguda Països Catalans de Lliçà d’Amunt, amb referència cadastral 
6677401DG3067N0001FE i 6677403DG3067N0001OE respectivament, per al cessió 
temporal a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt de l’ús d’aquestes finques sense edificar ni 
pavimentar per a aparcament públic. El període d’ús serà del 28 de juny al 28 de setembre 
de 2021, prorrogable previ acord amb els propietaris. 
 
SEGON.- L’Ajuntament no podrà cedir, alienar o gravar els drets que es derivin d’aquesta 
cessió. 
 
TERCER.- L’ajuntament destinarà l’espai cedit exclusivament com a aparcament públic, 
obligant-se a realitzar al seu càrrec totes aquelles obres d’adequació pel seu ús (petit 
manteniment, retirada d’herbes, etc.) i a retornar-lo en les mateixes condicions abans de la 
cessió.   
 
QUART.- Qualsevol despesa derivada d’aquest conveni anirà a càrrec de l’Ajuntament, 
incloses les despeses de conservació, reparació i manteniment de l’espai objecte de la 
cessió. La propietat de l’espai destinat a aparcament de vehicles no es farà responsable dels 
danys que es puguin produir a persones o coses en l’esmentat espai.  
 
CINQUÉ.- La naturalesa i contingut d’aquest conveni és de caire administratiu i tot allò 
establert en aquest document li serà aplicable la normativa administrativa. Els litigis que 



poguessin sorgir estaran sotmesos a la comissió de seguiment i a la jurisdicció contenciosa-
administrativa competent, i renuncien les parts a qualsevol fur o privilegi. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- APROVACIÓ DE CONVENI DE PATROCINI DE FESTA MAJOR AMB 
L’EMPRESA FIGUERAS SEATING SL 
 
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 es finança gràcies a les 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 solꞏlicitat donar-li una forma jurídica a les 
seves aportacions dineràries. 
 
Per tot això s’ha redactat el conveni de colꞏlaboració amb l’empresa Figueras 
SeatingEuropa SL, que preveu una aportació per part de l’empresa de 2.000,00€. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el conveni de patrocini  de la Festa Major de Lliçà d’Amunt, amb l’empresa 
Figueras Seating S.L. i procedir a la seva signatura. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 08:55 de tot el que jo 
com a secretària certifico. 
 


