
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 14 DE FEBRER DE 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 17:30 
Hora que acaba: 18:10 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
David Morales Campos 
 
També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Felicita Romero Olivares 
Marc Palet Rodríguez 
 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Albert Iglesias Boza 
  
 

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 febrer de 2022. 
 
 
2.- DESPESES 
 
2.1.- S’acorda aprovar la relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de 
pagament número O/2021/76, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició 
i Reconeixement d’Obligació: 
 

- Sistemas contra Humedades S.L.; Obres per la rehabilitació d’un tram de coberta 
inclinada del casal de la Gent Gran del Centre; d’import 18.538,41€, amb càrrec a la 
partida 17/1532/61900. 

- Petro Santa Eulàlia S.L.; adquisició de gasoil C, d’import 4.918,58€; amb càrrec a la 
partida 03/3230/22102. 



- Petro Santa Eulàlia S.L.; adquisició de gasoil C, d’import 6.122,91€; amb càrrec a la 
partida 03/3230/22102. 

- Bgeo Open Gis S.L.:, Projecte d’ordenació del vial lateral de la ctra. C1415b, entre la 
Cruïlla i el CAP; d’import 3.932,50€, amb càrrec a la partida 17/1532/61900. 

- Petro Santa Eulàlia S.L.; adquisició de gasoil C, d’import 4.150€; amb càrrec a la 
partida 03/3230/22102. 

- Gruphostel Professional SL; taula de treball mural, campana mural Parc del Tenes; 
d’import 16.747,33€; amb càrrec a la partida 17/9200/62202. 

- Portacabot SL; Procés participatiu pel Pla Local d’Habitatge de Lliçà d’Amunt; 
d’import 4.719€; amb càrrec a la partida 25/1532/61900. 

- Promotora Mediterranea 2 S.A.; gestió de residus; d’import 3.129,08€; amb càrrec a 
la partida 25/1532/21000. 

 
 

2.2.- S’acorda aprovar la relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de 
pagament número O/2021/1, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició i 
Reconeixement d’Obligació: 
 

- Endesa Energia SAU; energía eléctrica; d’import 23.807,81€; amb càrrec a les 
partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 24/3370/22100, 
16/9200/22100 i 15/1650/22100. 

- Endesa Energia SAU; energía eléctrica; d’import 4.286,39€; amb càrrec a les 
partides 07/3420/22100, 24/3370/22100, 16/9200/22100 i 15/1650/22100. 

- Cinmaq S.L.; aspirador de pols: d’import 12.565,91€; amb càrrec a la partida 
16/9200/22701. 

- Endesa Energia SAU; energía eléctrica; d’import 20.372,81€; amb càrrec a les 
partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 24/3370/22100, 
16/9200/22100 i 15/1650/22100. 

- Endesa Energia SAU; energía eléctrica; d’import 3.360,27€; amb càrrec a la 
partida 15/1650/22100. 
 

 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- CULTURA 
 
3.1.1.- PRP2022/90 RETORN DE FIANÇA A L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ PER 
LA CESSIÓ DEL TIÓ GEGANT  
 
Expedient: 2022/447 
 
El passat 6 de desembre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Ajuntament de Montmeló  van 
signar un conveni de colꞏlaboració  per regular la cessió del “Tió més gran i divertit del món”, 
que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va cedir el dia 18 de desembre. 
Seguint les indicacions del conveni, l’Ajuntament de Montmeló va transferir a l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt l’import de 500€ en concepte de fiança. 
 
El dilluns dia 20 de desembre, quan vam recollir el Tió Gegant, vam veure que havia patit 
uns desperfectes, els quals van ser reparats el passat mes de desembre, i la factura de la 
reparació, la qual  ascendeix a 387,20€ que el proveïdor Esteve Ferrer Illa ha facturat a 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 



 
Primer.- Aprovar la devolució de la fiança a l’Ajuntament de Montmeló, que va dipositat en 
concepte de cessió del “Tió més gran i divertit del món”, descomptant la part corresponent a 
la reparació del tió. En aquest sentit, retornar a l’Ajuntament de Montmeló la quantitat de 
112,80€. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.2.- RECURSOS HUMANS 
 
3.2.1.- PRP2022/114   APROVACIÓ DE BORSA DE TREBALL PSICÒLEG/OGA 
PADI    
 
Expedient: 2021/5275 
 
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador per a la creació d’una borsa de 
treball, per urgència, de psicòleg/a de serveis socials de l’Ajuntament de Lliçà  d’Amunt.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la borsa de treball de psicòleg/a de serveis socials de l’Ajuntament de 
Lliçà  d’Amunt, que quedarà constituïda per: 
 

 
 
Segon.- Publicar aquest acord juntament amb la borsa a l’e-tauler de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt. 
 
 
3.3.- ACCIÓ SOCIAL 
 
3.3.1.- 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, ACORD 
ATORGAR els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social:  
 

‐ PRP2022/91, C.G.S., Prestació del Servei de Teleassistència. 
‐ PRP2021/91, T.R.C.; Prestació del Servei de Teleassistència, amb copagament de 

8,43€ mensuals 



‐ PRP2022/93, R.G.M., Prestació del Servei de Teleassistència, amb copagament de 
7,53€ mensuals 

‐ PRP2022/95, A.Z.P., Prestació del Servei de Teleassistència. 
‐ PRP2022/96, S.T.R., un ajut de 360€, renovació targeta moneder per a alimentació 

i higiene, a repartir en tres lliuraments mensuals. 
‐ PRP2022/97, M.M.F., Prestació de Servei de Teleassistència, amb copagament de 

7,53€ mensuals 
‐ PRP2022/98, C.O.L, Prestació del Servei de Teleassistència. 
‐ PRP2022/99, C.R.O., Prestació del Servei de Teleassistència, amb copagament de 

7,53€ mensuals 
‐ PRP2022/100, M.J.M., Prestació del Servei de Teleassistència, amb copagament de 

7,53€ mensuals 
‐ PRP2022/101, M.P.R.M., Prestació del Servei de Teleassistència. 
‐ PRP2022/102, E.T.A., un ajut de 360€, renovació targeta d’aliments per a alimentació 

i higiene, a repartir en tres lliuraments mensuals. 
‐ PRP2022/103, M.P.G., un ajut de 476€, ajut de menjador escolar per a menors en 

risc. 
‐ PRP2022/104, A.S., un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2022/105, E.M.V.R., un ajut de 210€, renovació targeta moneder, a repartir en 

tres lliuraments mensuals. 
‐ PRP2022/106, D.M.M., un ajut de 72,80€ per a transport. 
‐ PRP2022/107, Aprovació d l’Addenda per a l’any 2021 al VI Conveni 

interadministratiu de colꞏlaboració, la programació i el finançament dels Serveis 
Socials amb els ajuntaments de la Comarca. 

‐ PRP2022/108, Aprovació de l’addenda de pròrroga per a l’any 2021 en relació al 
Conveni de colꞏlaboració per la gestió i la prestació dels Serveis Socials 

‐ PRP2022/118, M.L.R.G., un ajut de 240€, per renovació targeta d’aliments, a repartir 
en tres lliuraments mensuals. 

‐ PRP2022/119, L.I.A.M., un ajut de 240€, renovació targeta d’aliments, a repartir en 
tres lliuraments mensuals. 

 
 
3.3.2.- PRP2022/107 - ADDENDA PER A L’ANY 2021 AL VI CONVENI 
INTERADMINISTRATIU DE COLꞏLABORACIÓ PER A LA  COORDINACIÓ, LA 
PROGRAMACIÓ I EL FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS AMB ELS 
AJUNTAMENTS DE LA COMARCA 
 
Expedient: 2021/4365 
 
S’ACORDA APROVAR el contingut i la signatura de l’addenda al VI conveni 
interadministratiu de colꞏlaboració per a la coordinació, la programació i el finançament 
de serveis socials i l’aprovació de la distribució de la previsió de les aportacions dels 
ajuntaments de la comarca corresponent a l’addenda econòmica del fons de solidaritat 
del VI conveni interadministratiu de colꞏlaboració per a 
la coordinació, la programació i el finançament de serveis socials per a l’any 2021, 
 
 
3.3.3.- PRP2022/108 - ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L’ANY 2021 DEL CONVENI 
DE COLꞏLABORACIÓ PER A LA GESTIÓ I LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I 
POLÍTIQUES D’IGUALTAT, PER AL PERÍODE 2016-2019, AMB ELS 
AJUNTAMENTS QUE FORMEN PART DE L’ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS 
RESTA DEL VALLÈS ORIENTAL 
 



Expedient: 2021/4365 
 
S’ACORDA APROVAR el contingut i la signatura de l’addenda de pròrroga per a l’any 
2021 dels serveis i programes inclosos en l’anualitat 2019 en relació amb el conveni de 
colꞏlaboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius 
al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016- 2019, amb els ajuntaments 
que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental, en les 
mateixes condicions vigents per a l’exercici 2019, en els termes acordats al 2020, tot 
garantint la recurrència per a tot l’exercici 2021 i mentre no se signi un nou contracte 
programa entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Generalitat de Catalunya, 
amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del 
Vallès Oriental. 
 
 
3.4.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.4.1.- PRP2022/109 SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS ALS EDIFICIS 
MUNICIPALS    
 
Expedient: 2022/533 
 
1 - La Central de Compres de l’ACM ens ha informat de l’adjudicació del nou Acord marc 
de serveis de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements 
substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya. 
 
2 - El contracte del servei de manteniment de l’ascensor del Centre Cívic de Palaudàries, 
amb l’empresa Aszende, finalitza el 13 de febrer del 2022. El contracte dels serveis de 
manteniment dels ascensors de l’Ajuntament, Policia Local i Biblioteca amb l’empresa 
Kone, finalitzen l’1 d’agost del 2022. 
 
3 - A l’any, l’import de manteniment dels ascensors és de 3.307,08 euros sense IVA. 
Amb el contracte del nou acord marc de manteniment d’aparells elevadors, amb 
l’empresa adjudicatària Kone, l’import seria de 2.448 euros sense IVA. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió a l’acord marc de serveis de manteniment d’aparells elevadors 
i subministrament d’elements substitutius amb destinació als Ens Locals de Catalunya 
(exp. 2020.02). 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.4.2.- PRP2022/111   ESMENA DE L'IMPORT DE LIQUIDACIÓ CLAVEGUERAM 
2NTRIM21    
 
Expedient: 2021/4602 
 
En l’acord de la Junta de Govern Local de 17 de novembre de 2021 pel que es va aprovar la 
liquidació de clavegueram corresponent al 2n trimestre 2021, per un error material en el 
document es va aprovar un import erroni, 50.543,94€, quan l’import informat favorablement 
que s’hauria d’haver aprovat és 51.887,39 €. 
 



Vista la proposta de la Regidora de companyies de serveis 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Esmenar l’error produït i aprovar la liquidació de clavegueram del 2n trimestre 2021 
per un import de 51.887,39 €.. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.4.3.- PRP2022/115 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’ELABORACIÓ DEL 
PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA MARTÍ I POL 
DE LLIÇÀ D'AMUNT    
 
Vista l’Acta de valoració per a la contractació conjunta de l’elaboració de projecte i 
l’execució de les obres d’ampliació d’una línia d’ESO de l’Escola Miquel Martí i Pol de 
Lliçà d’Amunt, 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 de l’elaboració de projecte i l’execució de les obres 
d’ampliació d’una línia d’ESO de l’Escola Miquel Martí i Pol de Lliçà d’Amunt, a l’empresa 
CONSTRAULA SAU, per l’import de 1.215.869’42 euros, Iva. exclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, fent-li saber que serà citat 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 a la licitació. 
 
Quart.- Publicar aquesta acord juntament amb tots els informes al Perfil del contractant. 
 
 
3.4.4.- PRP2022/117 APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES 
DE PACIFICACIÓ DEL PRIMER TRAM DEL CARRER BARONIA DE MONTBUI 
CANTONADA AMB EL CARRER ANSELM CLAVÉ 
 
Expedient: 2022/626 
 
Els Serveis Territorials han redactat el document de Memòria Valorada de les obres de 
pacificació del primer tram del carrer Baronia de Montbui cantonada amb el carrer 
Anselm Clavé, per tal de poder optar al recurs de Catàleg de la Diputació per a la 
subvenció de les obres de 1ª fase del  Carrer Baronia de Montbui. 
 
El projecte global el redacta l’empresa Urbimec que ha fet lliurament dels plànols previs 
i del pressupost d’aquest primer tram. 
 
Vista la proposta de la regidora de Territori i Obres Públiques. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 



Únic.- Aprovar la Memòria valorada de les obres de pacificació del primer tram del Carrer 
Baronia de Montbui amb la cantonada del Carrer Anselm Clavé, redactada pels Serveis 
tècnics municipals. 
 
 
3.5. PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.5.1.- PRP2022/112 APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COLꞏLABORACIÓ AMB 
EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER A L’IMPULS I LA 
DINAMITZACIÓ DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA PELS ANYS 2022-
2023.    
 
Expedient: 2022/568 
 
1 - Pels anys 2020-2021, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va formalitzar amb 
diversos ajuntaments, entre ells el de Lliçà d’Amunt, el conveni de colꞏlaboració per a 
impulsar, millorar i dinamitzar els polígons d’activitat econòmica, que finalitzà llur 
vigència el 31 de desembre de 2021.  
 
2 - El 7 de setembre de 2021, en el marc del Grup de Treball dels PAE s’acorda la 
continuïtat de les actuacions mitjançant la proposta d’un nou conveni per als anys 2022 
i 2023 amb nous apartats de colꞏlaboració.  
 
3 - El Consell Comarcal del Vallès Oriental i els ajuntaments partícips en el marc de la 
TVOA i en l’anterior conveni de colꞏlaboració, volen consolidar el Vallès Oriental com a 
pol industrial de referència i amb aquest objectiu impulsar accions de millora i 
dinamització dels polígons i incrementar l’activitat econòmica de manera respectuosa i 
sostenible amb el territori.  
 
4 - Enguany es proposa aprovar el contingut i la signatura del nou conveni marc per a 
l’impuls i la dinamització dels polígons d’activitat econòmica pels anys 2022-2023; que 
implica una aportació de 822€, a càrrec de la partida 08 4300 22706 Projectes de 
Promoció Econòmica. 
 
Vista al proposta del Regidor de promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del nou conveni marc de colꞏlaboració amb el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. per a l’impuls i la dinamització dels polígons 
d’activitat econòmica pels anys 2022-2023  
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.6.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.6.1.- PRP2022/94   LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA, R.B.A.    
 
Expedient: 2022/29 
 
La interessada indicada a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la 
tinença d’animals potencialment perillosos.  



 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 R.B.A. Barri Can Farell Bull Terrier 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos 
a la  solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 R.B.A. 511 10/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
 
3.7.- ESPORTS 
 
3.7.1.- PRP2022/113 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES I 
CONVOCATÒRIA D’UN CONTRACTE DE SERVEI DE MONITORATGE ESPORTIU 
PER AL GIMNÀS MUNICIPAL I ALTRES ACTIVITATS 
 
Expedient: 2022/497 
 
S’ha fet una modificació del personal propi del gimnàs municipal i hi ha la necessitat de cobrir 
el servei que es dóna al gimnàs, centres cívics i activitats multiesportives. 
 
Actualment cobrim algunes hores de servei amb una empresa externa però l’augment 
d’hores ens obliga a licitar un contracte degut al total del preu del contracte. 
 
Vista al proposta del Regidor d’esports. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el model de Plec de condicions per a al convocatòria d’un contracte de 
monitoratge esportiu per al pavelló municipal i altres activitats 
 
Segon.- Publicar el concurs per poder donar servei el 2022. 
 
 
3.8.- INFÀNCIA I JOVENTUT 
 
3.8.1.- PRP2022/83 CONTRACTE MENOR PER L'ELABORACIÓ DEL NOU PLA 
LOCAL DE JOVENTUT 2023 - 2026    
 
Expedient: 2022/377 
 
La Regidoria de Joventut ha d’elaborat el proper Pla Local de Joventut 2023 – 2026. 
Actualment el Pla Local de Joventut 2017-2021 es troba prorrogat per l’any 2022 i, per tant, 
existeix el marge d’aquest any en curs per dissenyar el nou pla.  
 



Per l’elaboració del pla es comptarà amb una empresa externa que acompanyarà tot el 
procés i s’encarregarà del document en totes les seves fases.  
 
S’han consultat 3 pressupostos i propostes diferents per a la realització d’aquesta tasca i 
s’adjunta informe-contracte menor amb el detall de totes elles.  
 
Vista la proposta del Regidor de Joventut, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, amb NIF G58506981,  el 
contracte menor per l’elaboració del nou Pla Local de Joventut de Lliçà d’Amunt 2023 – 2026 
per un import de 12.160,50€ (IVA inclòs)  per un termini de data inici d’execució de 7 de 
Febrer de 2022 i data de fi prevista pel 31 de Gener de 2023.  
 
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/subministrament es 
realitzarà en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 

 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
No se n’han presentat. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18,10 h. de tot el que 
jo com a secretària certifico. 
 
 


