
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 28 DE MARÇ DE 2022 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:40 
Hora que acaba: 19:30 
 
 
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: 
 
Lordes Martín Montero 
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 21 de març de 2022 

 
 

 
 
 
 



2.- DESPESES 
 
S’ACORDA APROVAR LA Relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de 
pagament número O/2022/15, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició 
i Reconeixement d’Obligació: 
 

- Petro Santa Eulalia SL; subministrament de Gasoil C; d’import 14.966,03€; amb 
càrrec a la partida 03/3230/22102. 

- Petro Santa Eulalia SL; subministrament de Gasoil C; d’import 7.140€; amb 
càrrec a la partida 03/3230/22102. 

- Petro Santa Eulalia SL; subministrament de Gasoil C; d’import 14.966,03€; amb 
càrrec a la partida 03/3230/22102. 

- Ausolan SLU, beques monitoratge Ajuntament; d’import 3.314,05€; amb càrrec 
a la partida 04/2310/48002. 

- Servies Vials del Vallès SL; plaques de gual d’alumini; d’import 4.306,63€; amb 
càrrec a la partida 11/4400/22699. 

- Empresa Sagalés SL; Servei municipal de transport de viatgers, febrer 2022; 
d’import 56.864,09€, amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Empresa Sagalés Sl; Servei municipal de transport, Línia A7, febrer 2022; 
d’import 15.319,05€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- CULTURA 
 
3.1.1.- PRP2022/303 APROVACIÓ SOL·LICITUD D’AJUT PER A L'ADQUISICIÓ DE 
LLIBRES I DIARIS I DE DIFERENTS FONS BIBLIOGRÀFICS PER LA BIBLIOTECA 
CA L'OLIVERES 
 
Expedient 2022/1353 
 
La Generalitat de Cultura, a través del Departament de Cultura, ha publicat les següents 
convocatòries en l’àmbit de biblioteques: 
 

- Subvencions en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità 
destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (CLT063) 
 

- Subvencions per a l'adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques 
del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (CLT060) 

 
La regidoria de Cultura tenim interès en sol·licitar els esmentats ajuts per l’equipament de la 
Biblioteca de Ca l’Oliveres pels imports de: 
 

- 9.000,00€ per la convocatòria CLT063 
 

- 10.000,00€ per la convocatòria CLT060 
 
Vist que el termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 30 de març. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura; 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 



Únic.- Aprovar les següents sol·licituds de subvenció a la Generalitat de Catalunya, a través 
de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural: 
 

- 9.000,00€ dins la convocatòria CLT063 de Subvencions en espècie per a l’adquisició 
de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema 
de Lectura Pública de Catalunya. 
 

- 10.000,00€ dins la convocatòria CLT060 de Subvencions per a l'adquisició de 
diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya 

 
 
3.2.- 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: 
 

- PRP2022/242, F.P.R., una jut de 210€ per renovació targeta d’aliments, a repartir 
en tres lliuraments mensuals. 

- PRP2022/243, A.S.; un ajut de 80€ per a ús de transport públic. 
- PRP2022/247, H.M.M., un ajut de 30,50€ per a ús transport públic. 
- PRP2022/249, J.S.T., un ajut de 360€ renovació targeta moneder d’alimentació 

i higiene, a repartir en tres lliuraments mensuals. 
- PRP2022/250, P.C.M., un ajut de 300€ per a alimentació targeta moneder, a 

repartir en tres lliuraments mensuals. 
- PRP2022/257, F.G.H., Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,51€ 

mensuals. 
- PRP2022/266, P.F.F., ajut de SAD Treballadora familiar i auxiliar de neteja. 
- PRP2022/267, Y.G.L., ajut de 340€ per accés joves a la pràctica de l’esport 
- PRP2022/268, F.M.R., ajut de 210€ per renovació targeta d’aliments, a repartir 

en tres lliuraments mensuals. 
- PRP2022/276, J.M.M.P., Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,61€ 

mensuals 
- PRP2022/283, C.C.I., ajut de 210€ Renovació targeta moneder, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2022/285, J.S.T., un ajut de 360€ renovació targeta moneder d’alimentació 

i higiene, a repartir en tres lliuraments mensuals. 
- PRP2022/287, M.N.S.P., un ajut de 300€ renovació targeta moneder, a repartir 

en tres lliuraments mensuals. 
- PRP2022/290, R.T.M., un ajut de 360€, renovació targeta moneder d’alimentació 

i higiene; a repartir en tres lliuraments mensuals. 
- PRP2022/292, S.S.M., un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals 
- PRP2022/293, R.T.Y., un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2022/294, O.L.M., un ajut de 329€ subministrament gasoil per la caldera. 
- PRP2022/295, M.G., un ajut de 420€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2022/300, A.M., un ajut de 279,45€ treva hivernal - butà. 
- PRP2022/301, M.N.S.P., un ajut de 247€, per salut i atenció sanitària (ulleres) 
- PRP2022/304, A.A.C.B., un ajut de 210€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2022/306, A.M.G.V., un ajut de 210€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 



- PRP2022/307, M.P.G., un a jut de 420€ per a alimentació i higiene, a repartir en 
tres lliuraments mensuals. 

- PRP2022/308, L.H., un ajut puntual de 30€  per a alimentació i higiene. 
- PRP2022/312, M.A., un ajut de 38,28€, per pagament de taxa permís de 

residència per causes excepcionals. 
- PRP2022/313, J.S.C., un ajut de 137€ per a ús de transport públic. 
- PRP2022/314, J.S.C., un ajut de 210€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2022/315, J.S.C., un ajut de 100€ per a medicació. 
- PRP2022/320, S.B.R., Devolució de 432,28€ per cobrament erroni de la nova 

tarifació de Serveis Socials a domicili. 
 
 
3.3.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.3.1.- PRP2022/316 CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITA I 
PLEGAMANS PER LES OBRES DE MILLORA DE LA PAVIMENTACIO DEL CARRER 
CREU DE BADUELL 
 
Expedient: 2022/1395 
 
Els Ajuntaments de Lliçà d’Amunt i de Palau-solità i Plegamans tenen interès en procedir a 
l’execució d’obres de millora de la pavimentació del carrer Creu de Baduell que es troba en 
l’eix dels límits d’ambdós municipis, en sentit de sud a nord, i que és una de les vies principal 
dels barris de Can Rovira Vell i Can Falguera que hi limiten. 
 
Vista la disponibilitat de mitjans materials i personals amb que compta cada Ajuntament, es 
considera convenient que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans s’encarregui de la 
redacció del projecte/memòria, la futura licitació i la direcció de l’obra de la millora de 
pavimentació de tot el carrer fins a la recepció i que cada Ajuntament es faci càrrec del 
finançament del 50% de l’obra. 
 
Vist que els dos Ajuntaments compten amb el finançament necessari per a l’execució dels 
treballs en la part que afecta al seu terme municipal. 
 
De conformitat al que estableix l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic 
del sector públic  
 
La  Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de cooperació administrativa entre l’Ajuntament de Palau-Solità 
i Plegamans i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per a la redacció i execució de les obres de 
millora de la pavimentació del carrer Creu de Baduell.   
 
Segon.- Autoritzar a l’Alcalde per la seva signatura. 
 
Tercer.- Publicar el conveni en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 
 
 
3.4.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 



3.4.1.- PRP2022/305 APROVACIÓ DE LA UTILITZACIÓ I L’OCUPACIÓ DEL CENTRE 
D'ACTIVITATS EMPRESARIALS 
 
Expedient 2022/1364 
 
El Centre municipal d’activitats empresarials “La Llançadora” està operatiu i s’ofereix als 
emprenedors, autònoms o empresaris de la població per a la seva utilització. 
 
Així l’empresa Visual Risk Manager SL, ha presentat la seva sol·licitud, mitjançant instància 
núm. 3613, per tal de fer ús del CAE La Llançadora. Igualment ha presentat tota aquella 
documentació requerida corresponent a la constitució de la seva activitat professional 
autònoma o empresarial. 
 
Vista la proposta del Regidor de promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar l’ocupació i utilització del CAE La Llançadora, per tal que el sol·licitant faci 
ús de l’equipament municipal amb l’assignació de l’únic espai disponible (D3). 
 
Segon.- Aprovar la signatura del contracte entre les parts.   
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.4.2.- PRP2022/310 CONVENI 2022 AMB L'ASSOCIACIÓ "COMERÇOS I SERVEIS 
DE LLIÇÀ D'AMUNT".    
 
Expedient: 2022/1345 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt està interessat en fomentar el comerç local i allò que es 
deriva del seu bon funcionament i projecció interna local i externa al municipi. 
 
L’Associació Comerços i Serveis de Lliçà d’Amunt (en endavant CIS) està registrada en 
el registre municipal de entitats del municipi amb el núm.: V-0023.  
 
Per a promoure el desenvolupament del comerç de la població, l’Ajuntament col·labora 
amb CIS, tant en la cessió d’una sala per a la celebració de les seves reunions i en la 
concessió de subvencions, per ser una associació sense ànim de lucre, com qualsevol 
altre de les existents al municipi.  
 
L’entitat CIS col·labora amb l’Ajuntament, al llarg de l’any, en la preparació d’activitats 
pròpies de la seva naturalesa.  
 
Només hi ha una única associació al municipi de les característiques de CIS. 
 
Vista la proposta del Regidor de Promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el nou conveni entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Associació Comerços i 
Serveis de Lliçà d’Amunt per al foment del comerç local i d’allò que es deriva del seu bon 
funcionament i projecció interna local i externa al municipi. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 



 
 
3.4.3.- PRP2022/311 APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ 
"PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ", EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL 
CATÀLEG 2022 DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA.    
 
Expedient: 2022/1346 
 
La Diputació de Barcelona ha assignat a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt una concessió de 
80.140,83 euros de fons de prestació dels “Plans Locals d’Ocupació” amb codi d’expedient 
22/Y/316782. 
 
Des de Recursos Humans es proposa destinar-ho a: 

 
La diferència de l’import, 2.313,28 euros, es podrà destinar a costos generats pel personal 
durant períodes de baixa laboral, retribucions per hores extraordinàries, vacances no 
efectuades i liquidades, entre d’altres (tal com s’indica a la normativa corresponent en 
relació a les despeses elegibles). 
 
Vista la proposta del Regidor de Promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’acceptació tàcita de la concessió de 80.140,83 euros de fons de prestació 
dels “Plans Locals d’Ocupació” amb codi d’expedient 22/Y/316782. 
 
Segon.- Aprovar la destinació proposada per Recursos Humans. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.5.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.5.1.- PRP2022/302 APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL DESBROSSAMENT 
D'HERBES ADVENTÍCIES DE CARRERS I ALTRES ESPAIS DEL SÒL URBÀ DE 
LLIÇÀ D'AMUNT 
 
Expedient: 2022/1245 
 
Vist l’informe del tècnic de medi ambient i salut sobre la necessitat de realitzar el 
desbrossament d’herbes adventícies dels carrers i altres espais del sòl urbà de Lliçà d’Amunt 
entre els mesos de maig a octubre. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 



 
Únic.- Aprovar la licitació dels treballs de desbrossament d’herbes adventícies dels carrers i 
altres espais del sòl urbà de Lliçà d’Amunt. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2022/318   PROPOSTA AJUT A REFUGIATS D'UCRAÏNA C. RAMON 
MUNTANER, ---   
 
Expedient: 2022/1388 
 
1 – Que en data 18 de març, el senyor F. M., veí de Lliçà d’Amunt, amb DNI ---------, i amb 
residència al carrer Ramon Muntaner, -, s’ha posat en contacte amb la regidoria de 
Cooperació i Migració per informar que ha acollit 4 persones que han fugit de la guerra 
d’Ucraïna. 
 
2 – Que les persones acollides son: 
 
L.D., de 33 anys 
M.D., de 7 anys 
Y.K., de 36 anys 
D.K., d’11 anys 
 
3 – Que el senyor F. M. ha sol·licitat assessorament per a la gestió de la documentació referent 
a la protecció temporal, empadronament, escolarització, entre d’altres, i també ajuda en 
aliments, roba i transport. 
 
4 – Que des de les regidories de Cooperació i Migració i Acció Social, un cop entrevistada la 
família i comprovada la situació de necessitat, hem recollit la documentació dels nouvinguts, 
la qual adjuntem a aquesta proposta i proposem: 
 
Facilitar l’accés al banc d’aliments, un cop al mes, amb productes d’alimentació de primera 
necessitat per a 4 persones. 
 
Facilitar targetes de bus T16 per als menors 
 
Facilitar targetes de bus Tusual per a les persones adultes 
 
5 – Que les despeses que se’n generin d’aquest ajut social hauran d’anar contra la partida 04  
232 48002 d’Acció Social. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cooperació i migració, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la proposta d’ajut i acompanyament sol·licitada pel senyor F. M. per donar-li 
suport en l’acollida de 4 persones refugiades de la guerra d’Ucraïna. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
4.2.- PRP2022/319 PROPOSTA AJUT REFUGIATS D'UCRAÏNA C. LES GARRIGUES, 
--  



 
Expedient: 2022/1386 
 
1 – Que en data 7 de març, el senyor A. F. M., veí de Lliçà d’Amunt, amb DNI ---------, i amb 
residència al carrer Les Garrigues, --, s’ha posat en contacte amb la regidoria de Cooperació 
i Migració per informar que ha acollit 3 persones que han fugit de la guerra d’Ucraïna. 
 
2 – Que les persones acollides son: 
 
- H.D., de 63 anys 
- S.D., de 66 anys 
- L.D., de 26 anys 
 
3 – Que el senyor A. F. ha sol·licitat assessorament per a la gestió de la documentació referent 
a la protecció temporal, empadronament, accés al mercat laboral, estudis superiors, entre 
d’altres, i també ajuda en aliments, roba i transport. 
 
4 – Que des de les regidories de Cooperació i Migració i Acció Social, un cop entrevistada la 
família i comprovada la situació de necessitat, hem recollit la documentació dels nouvinguts, 
la qual adjuntem a aquesta proposta i proposem: 
 
- Facilitar l’accés al banc d’aliments, un cop al mes, amb productes d’alimentació de 
primera necessitat per a 3 persones. 
 
- Facilitar targetes de bus Tusual per a les persones 
 
5 – Que les despeses que se’n generin d’aquest ajut social hauran d’anar contra la partida 04 
232 48002 d’Acció Social. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cooperació i migració, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la proposta d’ajut i acompanyament sol·licitada pel senyor A. F. per donar-li 
suport en l’acollida de 3 persones refugiades de la guerra d’Ucraïna. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.3.- PRP2022/326 MODIFICACIÓ DELS TITULARS DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE LLIÇÀ D’AMUNT I CARITAS PARROQUIAL PER PORTAR A TERME EL “BANC 
D’ALIMENTS DE LLIÇÀ D’AMUNT”. 
 
Expedient: 2022/1427 
 
Es proposa un canvi dels titulars del Conveni entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i Càritas 
Parroquial per portat a  terme el “Banc d’Aliments de Lliçà d’Amunt”. 
 
Aital efecte s’ha redactat l’Annex 1 on s’estableixen com a titulars l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt i  l’Associació de Voluntaris del Rebost Solidari de Lliçà d’Amunt. 
 
Vista la proposta de la Regidora d’acció social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 



Primer.- Aprovar l’Annex 1 al Conveni per a portar a terme el Banc d’Aliments de Lliçà 
d’Amunt, on s’estableixen com a titulars l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i L’Associació de 
Voluntaris del Rebost Solidari de Lliçà d’Amunt.  
 
Segon.- Trametre aquesta modificació al registre del RESES pel seu coneixement i efectes. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 19,30 h., de tot el que 
jo com a secretària certifico. 
 


