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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 12 DE GENER DE 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 17:35 
Hora que acaba: 17:55 
 
 
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: 
 
Lourdes Martín Montero 
Felicita Romero Olivares 
Marc Palet Rodríguez 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària. 
 
 
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  23 de desembre de 2021. 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de pagament 
número O/2021/70, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició i 
Reconeixement d’Obligació: 
 

- Jardineria Pedrerol SCP, Servei de manteniment i neteja de part de les zones verdes 
Municiplas, segons contracte; d’import 5.656,75€; amb càrrec a la partida 
13/1710/21000. 

- Associació Protectora d’Animals de Granollers; Servei d’acollida i manteniment de 
gossos en custòdia; d’import 3.461,21€; amb càrrec a la partida 13/1700/22699. 
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- Societat General d’Autors i Editors; varietats concert orquestra al Pavelló d’Esports; 
d’import 4.216,77€; amb càrrec a la partida 01/3340/22609. 

- Comercial Gasuir SL; subministraments combustible; d’import 8.677,30€; amb càrrec 
a la partida 18/1621/22103. 

- Fraikin Assets S.A.S.; lloguer període novembre 2021; d’import 6.200,62€; amb 
càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria 
orgànica a planta, impropis 5,39%, novembre 21; d’import 5.562,60€; amb càrrec a 
la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides resta 
novembre 21; d’import 3.777,04€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades resta, 
novembre 21; d’import 21.913,18€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades resta, 
directe Mataró, novembre 21; d’import 15.770,25€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Servobiat; manteniment de voreres; d’import 5.060,22€; amb càrrec a la partida 
25/1532/21000. 

- La Parada SCCL; direcció del Pessebre Vivent; d’import 3.025€; amb càrrec a la 
partida 01/3380/22609. 

- Jos Espectacles S.L.; actuació “Un Nadal amb el Mag Lari”, d’import 3.025€; amb 
càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- El Safareig, Grup de Dones Feministes de Cerdanyola; Protocol local d’abordatge de 
les violències masclistes de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt; d’import 4.272,51€; amb 
càrrec a la partida 04/2310/ 

 
 
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. 
 

- PRP2021/1045, C.M.R.; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2021/1058, J.B.O., un ajut de 280€ per a alimentació.. 
- PRP2021/1059, A.R.I., un ajut de 360€ per alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2021/1086, M.N.S.P., un ajut de 138,209€ per a transport públic 
- PRP2021/1096, A.A.C.B., un ajut de 210€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2021/1097, O.J.L.G.C., un ajut de 420€ per renovació targeta moneder. 
- PRP2021/1098, M.J.M.R.; un ajut de 360€ per renovació targeta moneder. 
- PRP2021/1099, M.J.M.N.; un ajut de 360€, per renovació targeta moneder 
- PRP2021/1100, M.M.C., un ajut de 360€ per renovació targeta moneder. 
- PRP2021/1101, D.C.O., un ajut de 300€ per renovació targeta moneder 
- PRP2021/1103, A.R.R., un ajut de 240€ renovació targeta moneder 
- PRP2021/1104, M.F.R., un ajut de 242,25€ Programa butà a casa, 15 bombones i 

cessió d’una estufa. 
- PRP2021/1105, P.O.G., un ajut de 80€  per a transport públic. 
- PRP2021/1106, J.N.E., un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals 
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- PRP2021/1107, M.A.G., un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2021/1108, J.F.P., un ajut de 480€ per renovació targeta moneder  
- PRP2021/1110, C.C.I., un ajut de 161,5€ per la compra de bombones de butà 
- PRP2021/1112, M.L.M.M., un ajut de 360€ per alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2021/1113, R.T.Y., un ajut de 300€ renovació targeta moneder, 
- PRP2021/1114, M.C.M., un ajut de 300€ renovació targeta moneder 
- PRP2022/1, S.T.R., un ajut de 118,05€ transport T-jove 3 zones bonificada 

monoparental 
- PRP2022/2, S.T.R., un ajut de 118,05€ transport T-jove 3 zones bonificada 

monoparental 
- PRP2022/3, S.L.R., Denegació ajut SAD i targeta provisional d’aparcament. 
- PRP2022/5, M.L.P.H, un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
 
 
3.2.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.2.1.- PRP2021/1111   ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A EXECUTAR 
L'OBRA CIVIL DE COL·LOCACIÓ D'UNA PASSERA DE FUSTA EN EL CAMÍ 
FLUVIAL ENTRE LA PISCINA I EL CAMP DE FUTBOL    
 
Expedient: 2021/5335 
 
És necessària la contractació d’una empresa que executi l’obra civil de fonamentació de la passera i 
contenció dels marges on anirà instal·lada, entre la piscina i el camp de futbol municipals, en el 
recorregut del camí fluvial del Tenes. 
 
S’han demanat i obtingut 3 pressupostos d’empreses constructores. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i obres públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra civil per a la col·locació d’una passera de fusta 
en el camí fluvial entre la piscina i el camp de futbol municipals a l’empresa Kollatec, SL, per un import 
de 13.320,36 € + IVA 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.3.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.3.1.- PRP2021/1115   RENOVACIÓ DE LA LLICENCIA DE TINENÇA DE GOS DE 
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA  DE LA SRA. P.C.R. 
 
Expedient: 2021/4723 
 
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 P.C.R. Barri Can Xicota Presa Canari (2) 
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Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe favorable. 
 
Vista la proposta de la regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la renovació de 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 P.C.R. 106R1 37/2021 

 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
 
3.3.2.-  PRP2021/1116   RENOVACIÓ DE LA LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE 
GOS DE RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DEL SR. R.N.A. 
 
Expedient: 2021/4960 
 
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 R.N.A. Barri Can Salgot Rottweiler 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe favorable. 
 
Vista la proposta de la regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la renovació de 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 R.N.A. 136R 38/2021 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
3.3.3.- PRP2021/1117 RENOVACIÓ DE LA LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS 
DE RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA  DEL SR. J.H.S. 
 
Expedient: 2021/4703 
 
L’interessat indicat continuació ha sol·licitat la llicència administrativa per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 J.H.S Camí de Caldes de Montbuí Rottweiler 
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Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe favorable. 
 
Vista la proposta de la regidora de medi ambient, 
 
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.H.S. 165R 36/2021 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
3.3.4.- PRP2021/1118 RENOVACIÓ DE LA LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA  DEL SR. J.F.B. 
 
Expedient: 2021/1703 
 
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.F.B. Disseminat Rottweiler 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe favorable. 
 
Vista la proposta de la regidora de medi ambient, 
 
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.F.B. 174R 35/2021 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
3.4.- COOPERACIÓ I MIGRACIÓ 
 
3.4.1.- PRP2021/1033 APROVACIÓ DE CONVENI AMB L’ENTITAT LLIÇÀ 
PERUANITOS    
 
Expedient: 2021/5113 
 
L’entitat Lliçà Peruanitos és una entitat sense ànim de lucre, degudament registrada al REMAE, que 
es va crear l’any 2008 amb l’objectiu de treballar per a què els infants més desfavorits del Perú tinguin 
una vida millor. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a través de la Regidoria de Cooperació i Migració, està interessat en 
col·laborar amb aquesta entitat en tant què és d’interès municipal potenciar el moviment associatiu i 
especialment el d’aquelles entitats caracteritzades pel voluntariat i la participació, i més específicament 
amb el projecte abans esmentat en quant a què compleix amb els objectius de la regidoria. 
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Per això s’ha redactat el corresponent Conveni per regular el suport de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
a l’entitat Lliçà Peruanitos per al projecte Biblioteca Te Leo, a San Juan de Lurigancho (Lima, Perú). 
 
Vista la proposta del Regidor de Cooperació i migració. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’entitat Lliçà Peruanitos 
per al projecte Biblioteca Te Leo, a San Juan de Lurigancho (Lima, Perú), que comporta una aportació 
municipal de 2.100€. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.5.- INTERVENCIÓ 
 
3.5.1.- PRP2021/1109  APROVACIÓ DEL PAGAMENT A L’ASSOCIACIÓ DE 
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL, DE LA SEGONA BESTRETA DINS EL 
CONVENI PER A L’ADQUISICIÓ DE VEHICLES, 2021.    
 
Expedient: 2021/5327 
 
Vist el conveni signat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil 
de Lliçà d’Amunt (CIF G62906037), en data 16.12.2021 per a l’atorgament d’una subvenció per 
finançar l’adquisició de vehicles per part de l’Associació, per renovar la seva flota per prosseguir amb 
la realització adequada de les tasques que li són pròpies. 
 
Vist que l’Associació ha presentat la següent factura proforma, per tal que en virtut del pacte Quart del 
conveni, l’Ajuntament faci un pagament avançat pel seu import, que justificaran amb la posterior factura 
definitiva de compra: 
 
MMCE Catalunya, S.A. (CIF: A60531688) 
Data fra proforma: 20.12.2021 
Núm. Fra Proforma: 110122021 
Concepte: MITSUBISHI L200 DC 220DID – M PRO MANUAL COLOR BLANCO POLAR 

    BASTIDOR MMCJKL60NH014760 
Total base imposable: 25.110,42 € (sense IVA) 
IVA 21%: 5.273,18 € 
Desp. matric. i pre lliurament: 1.190,00 € 
Total: 31.573,60 € 
 
Vist que hi ha saldo suficient a l’aplicació 12-1350-48001 del pressupost 2021, per fer el pagament. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Aprovar el pagament a la l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt (CIF 
G62906037), de 31.573,60 €, per a l’adquisició del vehicle indicat, com a segon pagament avançat de 
l’ajut del conveni 2021 per a l’adquisició de vehicles. 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 

 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2022/6 APROVACIÓ DEL PLEC DE BASES PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
LES OBRES D’APARCAMENT DEL CARRER MATARRANYA    
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Expedient: 2021/5280 
 
El Serveis tècnics municipals han redactat el Plec de Bases per a la contractació de les obres de 
l’aparcament del carrer Matarranya per a la seva aprovació. 
 
Vista la proposta de la Regidora de territori i obres públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el Plec de Bases per a la contractació de les obres d’aparcament del carrer Matarranya 
i procedir a la seva exposició pública en els terminis reglamentaris. 
 
 
4.2.- PRP2022/8  CONCÓRRER A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PEL 
TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ DE LES FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS FORESTALS 
 
Expedient: 2022/64 
 
Vista la memòria i pressupost del tècnic municipal de medi ambient sobre la necessitat d’efectuar 
treballs d’aclarida de l’arbrat d’una part de les franges de protecció contra incendis forestals a Lliçà 
d’Amunt. 
 
Vista la convocatòria d’ajuts emesa pel Departament d’Acció Climàtica de la generalitat de Catalunya 
en matèria de tractament de vegetació a urbanitzacions per tal de prevenir els incendis forestals. 
 
Vista la proposta de la regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar concórrer a la convocatòria d’ajuts per al tractament de vegetació a les urbanitzacions 
afectades per la Llei 5/2003, amb una sol·licitud de 10.619,28 €. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 17:50 de tot el que jo 
com a secretària certifico. 
 


