
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 7 DE MARÇ DE 2022 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:05 
Hora que acaba: 18:15 
 
 
PRESIDEIX 
 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya, 1a. tinent d’alcalde 
 
 
ASSISTENTS 
 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
David Morales Campos 
 
També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Lourdes Martín Montero 
Felicita Romero Olivares 
 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Ignasi Simon Ortoll 
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 SESISÓ ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, que fou 
el dia 28 de febrer de 2022 
 
 
 
 



 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de pagament 
número O/2022/8, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició i 
Reconeixement d’Obligació: 
 

- Repsol Butano SA, propà comercial; d’import 3.826,79€; amb càrrec a la partida 
03/32430/22102. 

- Open Energy 2012 S.L.; quota hosting i suport tècnic informàtic del programa 
Gemweb; d’import 3.569,50€; amb càrrec a la partida 15/9200/21600. 

- Consorci per a al Gestió dels Residus del Vallès Oriental, entrada de matèria 
orgànica a planta, gener 22, impropis 3,34%., d’import 5.822,84€; amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a al Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones transferides resta, 
gener 22, d’import 7.036,98€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a al Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones eliminades resta, 
gener 22, d’import 38,433,47€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Naturalea Conservació SL, eliminació de canya i altres; d’import 13.018,26€; amb 
càrrec a la partida 13/1700/22699. 

- Associació Arae per a la Promoció de l’Aprenentatge, Projecte Creix, març 2022; 
d’import 3.206,50€; amb càrrec a la partida 03/3230/22699. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- RECURSOS HUMANS 
 
3.1.1.- PRP2022/191   APROVACIO DE LES BASES DEL PROCÉS D’URGENCIA 
PER LA CREACIO DE BORSA DE TREBALL D'ENGINYER-A D’OBRES PUBLIQUES 
A TRAVES DE CONCURS-OPOSICIO    
 
Expedient: 2022/978 
 
Redactades les bases que regiran el procés selectiu, torn lliure, per la creació d’una borsa de 
treball amb caràcter d’urgència i excepcional d’enginyer/a d’obres públiques, adscrit/a al 
departament de serveis territorials de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.  

 
Atès que en exercici de les competències atribuïdes per la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, en relació amb la Llei 7/85, de 2 d’abril, és possible efectuar la 
convocatòria de les proves simultàniament, amb la subjecció a l’aprovació de les bases que 
regeixen el procés selectiu. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de recursos humans 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les bases que regeixen el procés selectiu per la creació d’una borsa de treball amb 
caràcter d’urgència i excepcional pel lloc de treball d’enginyer/a d’obres públiques, adscrit/a al 
departament de serveis territorials de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 
 
Segon.- Publicar l’anunci de les bases que regiran el procés selectiu al e-tauler de la pàgina web 
municipal de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 
 
 
 
 



 
3.1.2.- PRP2022/192   APROVACIO DE LES BASES PER LA CONSTITUCIÓ DE 
BORSA DE TREBALL DE MONITORS/ES I COORDINORS/ES CASAL D'ESTIU, 
JOVE I ESPORTS 2022    
 
Expedient: 2022/988 
 
Redactades les bases que regiran el procés selectiu, torn lliure, per la creació d’una borsa de 
treball de monitors/es i coordinadors/es pel desenvolupament dels casals d’estiu, jove i esports 
del 2022 així com d’altres necessitats que es puguin produir, adscrit/a al departament de joventut 
i esports de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.  

 
Atès que en exercici de les competències atribuïdes per la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, en relació amb la Llei 7/85, de 2 d’abril, és possible efectuar la 
convocatòria de les proves simultàniament, amb la subjecció a l’aprovació de les bases que 
regeixen el procés selectiu. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i regidor de recursos humans, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA 

 
Primer.- Aprovar les bases que regeixen el procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de 
monitors/es i coordinadors/es pel desenvolupament dels casals d’estiu, jove i esports del 2022 així com 
d’altres necessitats que es puguin produir, adscrit/a al departament de joventut i esports de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Publicar l’anunci de les bases que regiran el procés selectiu al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
3.1.3.-  PRP2022/216 APROVACIÓ DE LES BASES MITJANÇANT PEL PROCÉS 
D’URGÈNCIA I EXCEPCIONAL, DE CONCURS-OPOSICIO DE PROVISIO URGENT D’UNA 
PLAÇA D’ARQUITECTE/A I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 

 
Expedient: 2022/1021 

 
Redactades les bases que regiran el procés selectiu, torn lliure, per la provisió d’una 
plaça de tècnic-a superior d’arquitecte municipal i creació d’una borsa de treball amb 
caràcter d’urgència i excepcional, adscrit/a al departament de serveis territorials de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 

 
Atès que en exercici de les competències atribuïdes per la Llei 8/87, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb la Llei 7/85, de 2 d’abril, és 
possible efectuar la  convocatòria de les proves simultàniament, amb la subjecció a 
l’aprovació de les bases que regeixen el procés selectiu. 

 
Vista la proposta de l’Alcalde i regidor de recursos humans, 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 

 
Primer.- Aprovar les bases que regeixen el procés selectiu per la provisió d’una plaça 
de funcionari interí creació d’una borsa de treball amb caràcter d’urgència i  excepcional 
pel lloc de treball d’arquitecte/a, adscrit al departament de serveis territorials de 
l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 

 
Segon.- Publicar l’anunci de les bases que regiran el procés selectiu al e-tauler de la 
pàgina web municipal de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 



 
 

3.2.- ACCIÓ SOCIAL 
 

Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans 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 econòmica i/o social:  
 

‐ PRP2022/169, Y. A.R., ajut de 135,15€ per a transport 
‐ PRP2022/184, A.J.G., un ajut de 80€ per a transport, T-jove 
‐ PRP2022/185, Y.A.R., un ajut de 135,15€ per a transport, promoció dona 
‐ PRP2022/188, R.T.D, un ajut de 300€ targeta moneder d’alimentació i higiene 
‐ PRP2022/193, M.M.C., un ajut de 266,25€, programa butà a casa. 
‐ PRP2022/194, Ó.J.L.G.C., un ajut de 266,25€, programa butà a casa 
‐ PRP2022/195, L.S.N., un ajut de 300€ targeta moneder 
‐ PRP2022/196, J.P.S., un ajut de 266,25€, programa butà a casa 
‐ PRP2022/197, O.S.L., un ajut de 210€ renovació targeta moneder. 
‐ PRP2022/199, L.B.C., un ajut de 266,25€ butà a casa 
‐ PRP2022/200, P.O., un ajut de 80€ per a transport 
‐ PRP2022/201, M.E.B.R., un ajut de 45,50€ per a transport 
‐ PRP2022/202, T.P.A.; Servei Teleassistència, amb copagament de 7,5€ mensuals 
‐ PRP2022/203, M.L.M.M., un ajut de 360€ targeta moneder 

 
 

3.3.- SECRETARIA 
 
3.3.1.- PRP2022/144 APROVACIÓ DE CONVENI URBANÍSTIC EN RELACIÓ A LES 
OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA PART SUD DEL CARRER MAJOR    
 
Expedient: 2022/742. 
 
Els senyors J.P. V., M.P. V., D. P.P., C. P.H., C. P. P.i L. M. R. son propietaris de la finca situada al 
carrer Major número 2 de Lliçà d’Amunt.  
 
Aquesta finca està inclosa dins l’àmbit del Projecte d’urbanització de la part restant del carrer Major i 
execució de passera sobre el Torrent de Can Bosch, nucli urbà de Lliçà d’Amunt, el qual va ser aprovat 
definitivament en data 14 de setembre de 2020. 
 
Part del terreny on s’han d’executar les obres previstes en el Projecte d’urbanització abans 
esmentat, tot i que encara consten descrites com a part de la finca inscrita en el Registre de 
la Propietat número 2 de Granollers, al tom 1635, llibre 66, foli 153, finca 6.350, formen part 
del domini públic municipal des de fa més de vint anys.  
 
Per tal d’executar la instalꞏlació de la passera peatonal que unirà la part sud del Carrer Major 
amb la part nord, l’Ajuntament necessita disposar temporalment dels terrenys situats en la 
part posterior de la finca propietat dels interessats abans esmentats.  
 
Vista la proposta de l’Alcaldia, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la signatura d’un conveni amb els interessats abans esmentats en els 
següents termes: 
 

a) Els interessats autoritzen a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a ocupar la part posterior 
de la finca del carrer Major número 2 durant l’execució de les obres previstes en el 



Projecte d’urbanització de la part restant del carrer Major i execució de passera sobre 
el Torrent de Can Bosch. 
 

b) L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, com a contraprestació a l’ocupació temporal de la 
part posterior de la finca situada al carrer Major número 2 durant l’execució de les 
obres abans esmentades, abonarà als senyors J.P. V., M.P. V., D. P.P., C. P.H., C. P. 
P.i L. M. R. la quantitat de 5.287,50 € euros en concepte d’indemnització per l’ocupació 
temporal. 
 

c) L’Ajuntament, un cop instalꞏlada la passera sobre el Torrent de Can Bosch i 
finalitzada la urbanització del carrer Major, deixarà en el termini d’un mes els terrenys 
en el mateix estat original i construirà una tanca de simple torsió amb base de 2 files 
de bloc de formigó en el front amb el Carrer Major tal com s’ha previst en Projecte 
d’urbanització que va ser aprovat definitivament en data 14 de setembre de 2020. 
Tanmateix, a la tanca es deixarà una porta amb un pany de 1.20m d’amplada i es 
deixaran preparades les escomeses de la xarxa de clavegueram (pluvials i fecals).  
 

d) Els senyors J.P. V., M.P. V., D. P.P., C. P.H., C. P. P.i L. M. R., en el termini màxim d’un 
mes a comptar des del dia següent al de la signatura aquest conveni, es 
comprometen a atorgar document públic de segregació i cessió a l’Ajuntament de la 
part de la finca qualificada de vialitat. 
 

Segon.- Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris per 
dur a terme l’operació. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2022/210 DECLARACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D'AMUNT SOBRE 
EL CONFLICTE BÈLꞏLIC A UCRAÏNA 
 
Expedient: 2022/1036 
 
Des de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt fa dies que es segueix amb creixent preocupació 
l’evolució de la situació a Ucraïna, en el context d’una crisi internacional que ja està 
tenint dimensions i efectes considerables. 
 
Davant de la gravetat que suposa la invasió d’Ucraïna, la Junta de Govern Local, 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la següent declaració: 

 
 “Expressem la solidaritat del municipi de Lliçà d’Amunt amb tota la població 
d’Ucraïna així com també, molt especialment, amb els lliçanencs i lliçanenques 
d’origen ucraïnès, en aquets  moments d’incertesa i de dolor marcats per l’inici d’una 
guerra. 
 
Condemnem enèrgicament la invasió militar d’Ucraïna ordenada pel govern de la 
Federació Russa, per ser una violació flagrant dels drets humans i del dret 
internacional que té greus conseqüències a escala regional i global, i que ha de 
comportar l’assumpció de  responsabilitats per part dels seus promotors. Reclamem 
la fi de les hostilitats i la retirada immediata de les tropes russes del territori ucraïnès. 
 



Refermem el compromís del municipi de Lliçà d’Amunt amb la pau, el diàleg, el 
respecte i els drets humans com a valors fonamentals de la nostra societat, ja  sigui 
en moments d’estabilitats o de crisi. 
 
Reiterem, una vegada més, en relació a aquest i qualsevol altre conflicte, que Lliçà 
d’Amunt és un municipi de pau que sempre ha dit no a la guerra, i que, fidels a 
aquesta tradició, fem una crida al diàleg i advoquem per treballar, amb celeritat, per 
una solució diplomàtica que posi fi a aquesta invasió que està causant un gran 
patiment a milions de persones.” 

 
Segon.- Efectuar una aportació econòmica de 5.000,00 €, amb càrrec a la partida 2310 
48000, a través del projecte Campanya 3699 - Crisi Ucraïna, per atendre i fer front a 
l’assistència a les rutes de fugida, cobertura de necessitats bàsiques, desplegament d’un  
dispositiu sanitari o humanitari ampli en territori ucraïnès, accions de suport a municipis 
afectats dels països de primera acollida i suport a projectes executats per entitats 
humanitàries i solidàries. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:15 h. de tot el que jo com a 
secretària certifico. 
 


