
 
 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7 
DE NOVEMBRE DE 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:00 
Hora que acaba: 18:50 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
 
També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Lourdes Martín Montero 
Felicita Romero Olivares 
Marx Palet Rodríguez 
  

 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
 

 
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 24 
d'octubre de 2022 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’ACORDA APROVAR la relació comptable d’obligacions i propostes de manament de pagament 
número O/2022/66, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

 



 
 
 

- Branvaz Group SL; homenatge a la vellesa; d’import 20.245,50€; amb 
càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- García Cabello, Rafael; Castell de focs Festa Major 2022; d’import 6.000€; amb càrrec a la 
partida 01/3380/22609 

- Notson Acústica SL; Subministrament i instal·lació de material acústic Ecophon; d’import 
3.924,03€; amb càrrec a la partida 17/9200/82202. 

- Parcs i Jardins Catalunya SL; obres del Parc Rosa Oriol ; d’import 27.716,01€; amb càrrec a la 
partida 17/1532/60901. 

- Tarq2 Associats SLP; Redacció del Projecte de rehabilitació del safareigs municipals; d’import 
3.327,50€; amb càrrec a la partida 19/1510/62700. 

- Endesa Energia SAU; Consum elèctric; d’import 7.482,43€, amb càrrec a les partides 
24/3370/22100, 16/9200/22100 i 15/1650/22100. 

- Endesa Energia SAU; Consum elèctric; d’import 34.757,82€; amb càrrec a les partides 
03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 24/3370/22100, 16/9200/22100 i 
15/1650/22100. 

- Consorci per la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria orgànica a la planta, 
setembre 22, impropis 2,47%; d’import 6.028,83€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides resta, setembre 22, 
d’import 6.291,90€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades resta, setembre 22, 
d’import 34.354,36€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides resta directe Mataró, 
setembre 22, d’import 6.463,63€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.ç 

- Asfaltos del Vallès SA; factura 3a. certificació i última; d’import 26.617,60€; amb càrrec a la 
partida 17/532/61909. 

- ABS Informàtica SL; Contracte manteniment programa Simplifica 3.0; d’import 3.705,63€; amb 
càrrec a la partida 15/9200/21600. 

- Club de Tennis Ca l’Artigues; Casal d’Estiu 2022; d’import 3.093,97€; amb càrrec a la partida 
07/3410/22609. 

- Becerra & Navarro SL; Reparació de contenidors grocs i blaus; d’import 4.346,32€; amb càrrec 
a la partida 18/1621/62300. 

- Jardipi SL; Obra circuit 24H, realitzar rases i col·locació de tubs; d’import 11.779,35€; amb càrrec 
a la partida 17/1532/61900 

- Sole-Roman Arquitectes SL; honoraris redacció projecte de reparcel·lació UA 20 “Ca la Miquela”; 
d’import 9.256,50€; amb càrrec a la partida 19/1510/62700. 

- Sole-Roman Arquitectes SL; honoraris redacció projecte d’urbanització UA 20 “Ca la Miquela”; 
d’import 10.617,75€; amb càrrec a la partida 19/1510/62700. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- COMUNICACIÓ – TRANSPARÈNCIA 
 
3.2.- PRP2022/979  APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS DE DISSENY GRÀFIC    
 
En data 26 de febrer de 2018 es va signar contracte amb el senyor S.V. D. L. R.  pels treballs de disseny 
gràfic per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 

 
El senyor V. va dipositar una garantia definitiva de 555 euros. 

 
Vist que el contracte ja ha finalitzat. 



 
 
 

Vist que el senyor V. ha sol·licitat la devolució de la garantia. 
 

Vist l’informe favorable emès per la Tècnica de comunicació.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la devolució de la garantia sol·licitada pel senyor S.V. D. L. R., corresponents al 
contracte pels serveis de disseny gràfic per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt,  per import de 555 €. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la tresoreria de l’Ajuntament.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat.  
 
 
3.2.- ACCIÓ SOCIAL 
 
3.2.1.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, el pla de treball establert 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 i/o social: 
 

- PRP2022/954, G.V., un ajut de 120€ per a formació, curs de català a l’Escola d’Adults 
- PRP2022/955, D.L.J., un ajut de 360€ renovació targeta moneder,  
- PRP2022/957, M.T.M.D.B.H., ajut de 210€ renovació targeta moneder,  
- PRP2022/958, S.M.V., un ajut de 89,28€ per a òptica i farmàcia 
- PRP2022/959, K.S., un ajut de 250€ per a butà. 
- PRP2022/960, L.H., un ajut de 958,20€ per a enterrament social 
- PRP2022/961, E.D.A., un ajut de 360€ renovació targeta moneder 
- PRP2022/963, N.C.G., ajut de 140€ targeta moneder alimentació i higiene, PRP2022/964, 

M.A.F.R., ajut de 300€ targeta moneder d’alimentació i higiene 
- PRP2022/965, J.F.P., ajut de 540€ targeta moneder d’alimentació i higiene 
- PRP2022/966, A.R.R., ajut de 240€ renovació ajut alimentació 
- PRP2022/967, S.T.R., ajut de 59,05€ per a transport T-jove 
- PRP2022/968, S.T.R., ajut de 59,05€ per a transport T-jove 
- PRP2022/969, P.C.M., ajut de 300€ renovació targeta moneder. Promoció dona. 
- PRP2022/970, C.P.P., ajut de 40€ transport T-jove. 
- PRP2022/971, S.T.R., ajut de 360€ renovació targeta moneder d’alimentació i higiene 
- PRP2022/972, C.M.G., ajut de 40€ per a transport T-jove 
- PRP2022/974, M.R.P., Servei de Teleassistència 
- PRP2022/975, V.P.R. i J.O.A., Serveis de Teleassistència i SAD 
- PRP2022/976, V.M.M, Servei d’atenció domiciliària (neteja), amb copagament de 11,70 €/h. 
- PRP2022/978, E.F.C., Revocació ajut de 750€ per a lloguer i contracte lloguer pis social 
- PRP2022/983, E.H.M., un ajut de 300€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/984, M.S.M., un ajut de 210€ per a alimentació i higiene. 

 
 
 
3.2.2.- PRP2022/985   SOL·LICITUD FORMAL DE REFORÇ DE GESTIÓ DELS PIA 
 
El dia 6 d’octubre de 2022, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els/les regidors/res dels Serveis 
Socials dels Ajuntaments van dur a terme una reunió amb l’objectiu d’informar i compartir el 



 
 
contingut i el procés de formalització del nou 

Contracte Programa 2022-2025 amb el Departament de Drets Socials.  
 
En aquesta reunió es va informar de l’evolució de la gestió dels PIAS del servei en els municipis en 
què aquesta gestió es fa conjuntament amb el Consell Comarcal amb la contractació dels gestors 
PIA.  
 
En aquesta reunió es van aportar informació quantitativa i qualitativa en el procés de gestió i es va 
fer palesa la necessitat de reforçar l’equip de gestor/es PIA per tal de poder cobrir els encàrrecs i 
necessitats actuals.  
 
A la reunió es va recollir la voluntat del/les assistents de reforçar el servei amb la contractació d’un/a 
6è/a gestor/a PIA. 
 
Vista la proposta de la Regidora d’acció social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- S’acorda acceptar la contractació d’un/a 6è./a. gestor/a PIA per tal de poder cobrir els encàrrecs 
i necessitats actuals del servei. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
 
3.3.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.3.1.- PRP2022/981 LICITACIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL SAFAREIG PÚBLIC 
DEL PARC DEL TENES  PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 
 
Expedient: 2022/5535 
 
La Junta de Govern Local, en sessió del dia  26 de setembre de 2022, va acordar declarar desert 
el procediment obert simplificat abreujat per la contractació de les obres de rehabilitació dels 
safareig públic del Parc del Tenes de Lliçà d’Amunt.  
 
Vist que l’article 168.1 de la Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic preveu que es podran 
adjudicar contractes utilitzant el procediment negociat sense prèvia publicació d’un anunci de 
licitació en el cas que no s’hagi presentat cap oferta adequada en un procediment obert, sempre i 
quan les condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment, sense que es pugui 
incrementar el pressupost base de licitació ni modificar el sistema de retribució. 
 
Vist el Plec de clàusules redactat. 
 
D’acord amb tot allò exposat anteriorment, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
 
 
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules que ha de regir la contractació de les obres de rehabilitació 
dels safareig públic del Parc del Tenes de Lliçà d’Amunt, per procediment negociat sense publicitat. 
 
Segon.- Iniciar el procediment de contractació. 
 



 
 
 

3.3.2.- PRP2022/982 SOL·LICITUD DE RECURS DIBA DE SUPORT 
TÈCNIC PER FONS NEXTGENERATION   
  
Expedient: 2022/5538 
 
La Diputació de Barcelona ha publicat al BOP l’aprovació de la línia de suport tècnic i la convocatòria 
“Next DIBA – Eficiència cicle urbà de l’aigua”, en el marc del Programa específic Next DIBA, per assistir 
als ens que així ho sol·licitin, en la preparació de la sol·licitud dels ajuts “Projectes de millora de l'eficiència 
del cicle urbà de l'aigua” del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Sol·licitar el suport tècnic “Next DIBA – Eficiència cicle urbà de l’aigua” a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.4.- SECRETARIA 
 
3.4.1.- PRP2022/980   APROVACIÓ DE CANCEL·LACIÓ DE LA CONDICIÓ RESOLUTÒRIA 
QUE GRAVA LA FINCA REGISTRAL 12679 DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt és titular d’una condició resolutòria que grava la finca registral 12679 
de Lliçà d’Amunt, constituïda en escriptura de compra venda autoritzada pel notari de Barcelona el 
senyor Miguel Álvarez Ángel, el dia 21 de desembre de 2011, en la qual l'Ajuntament va vendre a 
l'entitat PUNTA NA, S.A., la parcel·la identificada com a 12 al plànol general de les finques 
resultants del projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial del sector discontinu Can Montcau-Can 
Male. 
 
Aquesta condició resolutòria consisteix en el següent: "S'estableix com condició resolutòria 
expressa el fet que en el termini de cinc anys comptats des del dia de la data de l'escriptura que 
s'inscriu -o sigui el 21 de desembre de 2011-, i abans de edificar la finca, s'aprovi una modificació 
del planejament general que comporti un increment del valor dels terrenys, aquesta modificació 
només podrà tenir lloc per a les circumstàncies sobrevingudes que objectivament legitimin la 
modificació d'acord amb el que preveu l'article 97.2 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de 
Catalunya." 
 
Atès que no s'ha procedit en els cinc anys següents a la data de la dita escriptura a cap modificació 
del planejament general que comporti un increment del valor dels terrenys. 
 
 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la cancel·lació de la condició resolutòria esmentada en la part expositiva d’aquest 
acord, i especialment que es faci constar aquesta cancel·lació al Registre de la Propietat. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Registre de la Propietat. 
 
 



 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 

 
4.1.- PRP2022/946 SIGNATURA DELS COMPROMISOS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
COMUNITARI A L’INSTITUT LLIÇÀ    
 
Expedient: 2022/5327 
 
Des del curs 2012/2013, el Departament d’Ensenyament treballa en la promoció i l’impuls del Servei 
comunitari, projecte que té com a objectiu principal el desenvolupament de la competència social i 
ciutadana de l’alumnat de l’educació secundària obligatòria, és a dir, que pretén que tots els 
estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís 
cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats 
al servei de la comunitat. 
 
En el marc d’implantació del Servei comunitari, la comissió mixta d’entitats municipalistes i el 
Departament d’Ensenyament han acordat posar a disposició dels ajuntaments on hi ha centres que 
realitzen projectes de Servei comunitari un conveni de col·laboració. 
 
Vista la proposta del Regidor d’educació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració redactat pel Departament d’Ensenyament i la comissió 
mixta d’entitats municipalistes en el marc d’implantació del Servei comunitari. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.2.- PRP2022/987 CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 
PROTECCIONS ESPORTIVES 
 
Vist l’informe emès en data 4/11/2022 pel tècnic municipal d’esports, sobre la necessitat i 
conformitat de contractar el subministrament de proteccions per les columnes de la pista del pavelló 
d’esports per millorar la seguretat dels esportistes 
 
De conformitat amb el què disposen els articles 63.3. a) i 118 de la Llei 9/2017 de contractes del 
Sector Públic, quan als contractes menors. 
 
Vista la proposta del Regidor d’esports, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
 
 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa KOKIPLAST SL, amb NIF B-62538517, el contracte menor del 
Subministrament: de proteccions per a les columnes de la pista exterior coberta del pavelló 
municipal per millorar la seguretat dels esportistes, per l’import de 5.140,08Euros (IVA inclòs), per 
un termini de data inici d’execució novembre 2022, i data fi prevista desembre 2022. 
 
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. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:50 de tot el que jo com a 
secretària certifico. 
 
 
 


