
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 1 DE DESEMBRE DE 2021 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 17:30 
Hora que acaba: 17:48 
 
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: 
 
Maria Lourdes Martín Montero 
Felicita Romero Olivares 
Marc Paler 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 17 de novembre de 2021. 
 
 
2.- DESPESES 
 
2.1.- S’acorda aprovar la relació comptable  d’obligacions i propostes de manaments 
de pagament número O/2021/61, que conté els següents documents d’Autorització, 
Disposició i reconeixement d’Obligació: 
 

- Sociedad General de Aguas Barcelona; Actuació 5, can Farell nova canonada 
PEAD Dn.110; d’import 31.373,27€; amb càrrec a la partida 15/9200/22101. 

- Sociedad General de Aguas Barcelona; Anellament carrer Mitjorn costats 
senars, dins el Pla d’Inversions 2019, d’import 14.602,68€; amb càrrec a la 
partida 15/9200/22101. 

- Alphanet Security Systems SL; Subministrament de punts de videovigilància, 
d’import 22.181,72€; amb càrrec a la partida 12/1320/62300. 



- Consorci Besòs Tordera; Obres de reparació i millora del clavegueram de 
Lliçà d’Amunt, agost 2021; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 
17/1600/60900. 

- Consorci Besòs Tordera; Obres de reparació i millora del clavegueram de 
Lliçà d’Amunt, setembre 2021; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 
17/1600/60900. 

- Sabavial SL; Servei de manteniment de la pintura viària per a quatre jornades 
mensuals, amb un total de 500 m2; d’import 3.533,20€; amb càrrec a la 
partida 25/1532/21000. 

- Construccions Deumal SA; Pavimentació av.. Països Catalans; d’import 
48.397,20€; amb càrrec a la partida 17/1532/61909. 

- Estebanell i Pahisa Mercator SA; primer pagament 50% oferta VE20210028; 
d’import 6.572,72€; amb càrrec a la partida 17/1650<763300. 

- Endesa Energia SAU, consum electricitat; d’import 6.826,66€; amb càrrec a 
les partides 24/3370/22100, 16/9200/22100 i 15/1650/22100. 

- Endesa Energia SAU, consum electricitat; d’import 40.422,71€; amb càrrec a 
les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 24/3370/22100, 
16/9200/22100 i 15/1650/22100. 

- Topludi SLU, tobogans; d’import 3.839€; amb càrrec a la partida 
17/9200/62202. 

- Monserdà SA; buidatge de nínxols; d’import 4.283,40€; amb càrrec a la 
partida 17/1532/61900. 

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

- Associació Protectora d’Animals de Granollers; Servei d’acollida i 
manteniment dels gossos; d’import 3.351,10€; amb càrrec a la partida 
13/1700/22699. 

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

- Comercial Gasuir SL; venda carburant; d’import 8.367,31€; amb càrrec a la 
partida 18/1621/22103. 

- Becerra & Navarro SL; reparació de contenidors grisos i blaus; d’import 
6.519,48€; amb càrrec a la partida 18/1621/62300. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria 
orgànica a la planta, octubre 21, impropis 5,39€; d’import 5.945€; amb càrrec 
a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides 
resta, octubre 21, d’import 5.411,81€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades 
resta, octubre 21, d’import 31.397,59€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones eliminades 
resta, directe Mataró, octubre 21, d’import 8.007,25€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Parés Muriana, Marcel, Realització de projecte planimètric documental i 
diagnosi de la masia de Can Moncau, d’import 4.060,76€; amb càrrec a la 
partida 19/1510/62700. 

 
 
 



2.2.- S’acorda aprovar la relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de 
pagament número O/2021/62, que conté els següents documents d’Autorització, 
Disposició i reconeixement d’Obligació: 
 

- Consorci Besòs Tordera, Prestació del Servei de Clavegueram de Lliçà d’Amunt, 
octubre 2021; d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Consorci Besòs Tordera, Obres de reparació del Clavegueram de Lliçà d’Amunt, 
octubre 2021; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 

- Portacabot SL; redacció del Pla Local d’Habitatge, fase I, anàlisi i diagnòstic; 
d’import 10.829,50€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900. 

- Eines per Tothom; Curs: Eines digitals en ocupacions productives  i de 
magatzem; d’import 5.860 amb càrrec a la partida 08/4300/22706. 

- Eines Per Tothom; Curs: Digitalització de la comunicació amb el client; d’import 
4.320€; amb càrrec a la partida 08/4300/22706. 

- Promotora del Garraf SA; reixa + marc fun. i altres; d’import 4.545,95€; amb 
càrrec a la partida 25/1532/21300. 

- Gruphostel Professional SL; Bar camp de futbol, neteja campana, motors i 
sistema d’extinció; d’import 3.476,45€; amb càrrec a la partida 17/9200/62202. 

- Ausolan SLU; menús infantils escoles Rosa Oriol, Martí i Pol, Casal Jove; 
d’import 14.813,15€; amb càrrec a les partides 07/3410/22809 i 02/3300/22609. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- SECRETARIA 
 
3.1.1.- PRP2021/976   RESCAT DEL NINXOL 12 DEL GRUP SANT PERE DEL 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
Expedient: 2021/4794 
 
Vist que queden pocs nínxols disponibles en el Cementiri Municipal i a l’espera de la 
construcció de noves concessions funeràries, l’Ajuntament ha iniciat una campanya pel 
rescat de la concessió de nínxols, en aquells casos en que els titulars els vulguin 
traspassar a l’Ajuntament.  
 
Atès que l’Ordenança Fiscal núm. 10 de Taxa de Cementiri Municipal, en l’article 6è. 
Quota Tributària, estableix entre altres que, “L’Ajuntament podrà rescatar les 
concessions, a sol·licitud del titular. L’import a abonar al titular serà el resultat de l’import 
pagat pel titular i descomptat el nombre d’anys transcorregut des de la concessió fins a 
l a seva finalització. En tot cas es descomptarà un mínim de 10 anys.” 
 
Vista la sol·licitud presentada per la senyora M.D.M., hereva, en la que manifesta que, 
d’acord amb l’Ordenança Fiscal, vol l’extinció de la concessió funerària a canvi d’una 
compensació pel traspàs del nínxol, 
 
Vist l’informe d’intervenció en el que proposa abonar l’import corresponent segons 
l’aplicació de l’ordenança esmentada.  
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment,  
 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 



Primer.- Rescatar la concessió del nínxol 12 del Grup Sant Pere, titular del Sr. A.P.P. i 
aprovar l’import de 1.081,82 euros que correspon abonar-li pel traspàs del nínxol a 
l’Ajuntament. 
 
Segon.- Comunicar a l’interessat que la compensació econòmica li serà abonada 
mitjançat transferència bancaria. 
 
Tercer.- Procedir a efectuar les modificacions de titularitats en el Llibre de Registre de 
concessions funeràries del Cementiri Municipal. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat, tot indicant els recursos que 
correspongui. 
 
     
3.2.- NOVES TECNOLOGIES 
 
3.2.1.- PRP2021/964   COMPRA DE PORTÀTILS TELETREBALL I ARMARIS (RACK) 
PER A LA RENOVACIÓ DEL CPD    
 
ANTECEDENTS 

1.- La Comissió executiva del Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per 
encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de 
Presidència del CCDL de data 28 de maig de 2020 i publicats al perfil de contractant de 
l’entitat, en la seva sessió extraordinària de data 3 de desembre va acordar adjudicar 
l’Acord marc de subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de 
programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d’acord amb el detall de 
les empreses que han resultat adjudicatàries en l’Acord marc i que, seguidament, es 
relacionen: 

1. ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, SA, Lots 1, 2, 14, 16 i 28. 

2. BECHTLE DIRECT, SLU, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. 

3. ICOT, INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, S.A, Lots 1,2, 3, 7, 8, 10, 13, 
15, 16 i 27. 

4. SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA, Lots 1, 2, 4, 5, 15, 16, 18 i 19. 

5. TELEFÓNICA SOL. DE INFOR. Y COMUNICA. DE ESP, SAU, Lots 1,2,3,4,5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 i 14. 

6. PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 i 12. 

7. RICOH ESPAÑA, SLU, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26 i 27. 

8. SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. 

9. OMEGA PERIPHERALS, SL, Lots 1, 3, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 24, 25 i 27. 

10. ITGLOBAL, SL, Lots 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 i 
28. 

11. ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 24 i 25. 

12. SAYTEL SERV.INFOR.,SA, , Lots  
2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27 i 28. 

13. ASSECO SPAIN, SL, Lots 3, 4, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 20 i 28. 

14. INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA (INETUM), Lots 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. 



15. TICNOVA QUALITY TEAM, SL, Lots 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 27 i 28. 

16. DAGRAM TI, SL, Lots 11, 12, 25 i 26. 

17. AUDIOVISUALES DATA, SL, Lots 13 i 14. 

18. ID GRUP, SA, Lots 13, 15, 17, 27 i 28. 

19. BBVA, SA, Lots 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28. 
 
3.- En data 8 de gener de 2021, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord 
marc d’equips i informàtics, licitat per part del CCDL. 
 
FETS 
 
1.- L’Ajuntament té la necessitat de: 

- Comprar 8 portàtils per a ús de teletreball i mobilitat del personal tècnic. 
- Comprar 2 armaris/rack i accessoris per a la renovació del centre principal de 
dades (CPD) de l’Ajuntament. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, 
en la redacció donada per la LRSAL. 
 
Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 
 
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24 
UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 
pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.3 de la 
LCSP. 
 
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen 
per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com per la resta 
de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels 
ens locals. 
 
Per tot això, d’acord als antecedents abans esmentats i als fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, la Junta de Govern Local, 
 
 
ACORDA: 
 



Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Lliçà d’Amunt a l’Acord marc de 
subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.09) 
 
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària RICOH ESPAÑA S.L.U. dels 
bens següents: 
 

Lot Descripció dels equips Quantitat Import Unitat 
(sense IVA) 

Import Total 
(sense IVA) 

2 Dell Latitude 3420 - Core i5 
1135G7 / 2.4 GHz - Win 10 Pro 64 
bits - 8 GB RAM - 256 GB SSD 
NVMe - 14" 1920 x 1080 (Full HD) 
@ 60 Hz - Iris Xe Graphics - Wi-Fi 
6, Bluetooth - gris - BTS - con 1 
año de Basic Onsite 

8 684,61€ 5.476,88 € 

2 DELL Actualización de 1 año Basic 
Onsite a 5 años Basic Onsite, 5 
año(s), 8x5 

8 102,00 € 816,00 € 

2 RACK 26U network rack, Unique 
1342x600x800 mm, color black 
(RAL 9005) 

1 559,92 € 559,92 € 

2 RACK 32U network rack, Unique 
1609x600x600 mm, color black 

1 559,92 € 559,92 € 

2 Panell 24 ports RJ45 UTP CAT.6. 4 90,19 € 360,76 € 
2 Regleta 19 "de 8 bases schuko 

amb interruptor. 
2 22,62 € 45,24 € 

 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 7.818,72 € 
(9.460,65 € IVA inclòs) que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2022, a 
càrrec de l'aplicació pressupostària 2022/15.9200.62600. 
 
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària RICOH ESPAÑA 
S.L.U., al  CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través 
d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de 
publicitat que siguin preceptius. 
 
 
3.3.- EDUCACIÓ 
 
3.3.1.- PRP2021/965.- LIQUIDACIÓ DEL COST DEL SERVEI DE TRANSPORT 
ESCOLAR NO OBLIGATORI DELS ALUMNES DE L’INSTITUT LLIÇÀ D’AMUNT I 
L’INSTITUT HIPÀTIA D’ALEXANDRIA DE LLIÇÀ D’AMUNT PER AL CURS 2019-
2020    
 
Expedient: 2021/4773 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, volen 
col·laborar per tal de facilitar el transport escolar no obligatori dels alumnes d’educació 
secundària residents a Lliçà d’Amunt.  
 



El Consell Comarcal del Vallès Oriental és l’Administració competent per a la gestió del 
servei de transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca en virtut del conveni 
de 24 de maig de 2016, de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu a la delegació de 
competències quan a la gestió del Servei escolar de transport i del Servei escolar de 
menjador.  
  
Per al curs 2017-2018 es va dur a terme un conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per a la prestació del servei 
de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut Lliçà d’Amunt i l’Institut 
Hipàtia d’Alexandria de Lliçà d’Amunt. 
  
Per al curs escolar 2019-2020, concretament en el període del curs escolar en el que 
els centres educatius van estar en funcionament, és a dir des de l’inici del curs escolar 
fins al 12 de març de 2020 (aquest inclòs), es va prestar el servei de transport escolar 
no obligatori ens els mateixos termes i condicions que els cursos anteriors però no es 
va formalitzar conveni per a la prestació d’aquest servei com a conseqüència de les 
dificultats en la gestió ocasionades per la crisi sanitària de la Covid-19.  
 
per tal de fer efectiva aquesta col·laboració és necessària la liquidació del cost del servei 
de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut Lliçà d’Amunt i l’Institut 
Hipàtia d’Alexandria de Lliçà d’Amunt per al curs 2019-2020, que l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt ha d’abonar per mitjà d’un únic pagament de 6.384,18 euros, abans que acabi 
l’any 2021, al compte bancari del Consell Comarcal núm. 
ES71.0182.6035.4002.0160.0889.”   
 
D'acord amb tot l'exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar la liquidació del cost del Servei de transport escolar no obligatori dels 
alumnes de l’Institut Lliçà d’Amunt i l’Institut Hipàtia d’Alexandria de Lliçà d’Amunt per al 
curs 2019-2020. 
 
SEGON.- Abonar, per mitjà d’un únic pagament, l’import de 6.384,18 euros, abans que 
acabi l’any 2021, al compte bancari del Consell Comarcal núm. 
ES71.0182.6035.4002.0160.0889.”   
 
TERCER.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest 
acord. 
 
 
3.4.- ACCIÓ SOCIAL 
 
3.4.1.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establers 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: 
 

- PRP2021/925, E.M.M., un ajut de 162,50€ per material i sortides escolars 
- PRP2021/956; Y.A.R., un ajut de 95,95€ per a transport públic 
- PRP2021/957, L.S.S., un ajut de 160€ per a alimentació. 
- PRP2021/958, M.P.G., un ajut de 140€ renovació targeta moneder. 
- PRP2021/959, M.P., Renovació anual programa 60/40 de l’Agència d’Habitatge de 

Catalunya, contracte cessió ús d’habitatge 
- PRP2021/960, S.S.M. un ajut de 100€ per a alimentació. 



- PRP2021/881, M.L.R.G., un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2021/966, L.R.F., un ajut de 242,25€ per la compra de bombones de butà. 
- PRP2021/968, M.A., ajut de 34,05€ per a transport públic 
- PRP2021/973, E.F.J., Prestació del Servei de Teleassistència, amb copagament de 

7,21 € mensuals 
- PRP2021/975, A.R.R., un ajut de 80€ per a alimentació 
- PRP2021/979, D.C.O., un ajut de 100€ per a alimentació 
- PRP2021/961, C.P.S, un ajut de 1.582,77€ per a material escolar, sortides escolars 

i escola bressol. 
- PRP2021/970, M.F.R, ajut de 84€ per a material i sortides escolars. 
- PRP2021/971, L.P.C., un ajut de 145€ per a tractament odontològic 
- PRP2021/981, E.M.V.R., un ajut de 70€ targeta moneder 

 
 
3.4.2.- PRP2021/967   APROVACIÓ I TRAMITACIÓ DEL PREMI DEL II CONCURS DE 
FRASES PER A JOVES CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.    
 
Expedient: 2021/4777 
 
En el marc de les activitats del 25 de Novembre Dia Internacional per a l’eliminació de 
la violència envers les dones es va convocar el II Concurs de frases per a joves contra 
la violència masclista. Les bases del mateix es van fer públiques a la web de 
l’Ajuntament i es va fer la difusió també per altres canals. 
 
Tal i com s’acordava a les bases (revisades per l’àrea de comunicació)  i un  cop finalitzat 
el termini de presentació  el jurat (compost per: dues tècniques de Serveis Socials, la 
tècnica de Comunicació i el tècnic de Cohesió social de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt) 
es va reunir el dia 11 de novembre per deliberar la frase guanyadora. El dia 22 de 
Novembre es comunica de forma pública a través dels actes organitzats a la Biblioteca 
Ca l’Oliveres la guanyadora del concurs.  
 
El premi establert a les bases consisteix en un premi en metàl·lic per import 75 euros.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el resultat del II Concurs de frases per a joves contra la violència masclista 
i autoritzar el pagament del premi a la guanyadora. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a als interessats. 
 
 
3.4.3.- PRP2021/969   APROVACIÓ DE LA INICIACIÓ DEL PROCÉS DE 
CERTIFICACIÓ DE LA NORMA SG CITY 50-50 PER A L’OBTENCIÓ DEL DISTINTIU 
PER LA IGUALTAT DE GÈNERE.    
 
Expedient: 2021/4790 
  
Per tal de reconèixer els esforços del nostre Ajuntament en la millora de la seva eficàcia, 
eficiència i qualitat en la implementació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en 
la governança municipal, la regidoria d’Igualtat, Gènere i LGTBI i d’Acció Social proposen 
iniciar el procés de certificació de la Norma SG CITY 50-50 per a l’obtenció del Distintiu per 
la Igualtat de Gènere.  
 



En aquest procés de certificació ens farà l’acompanyament durant el termini d’execució de 
dos anys l’Associació FORGENDER SEAL (entitat d’acreditació).  
 
Juntament amb la proposta s’adjunten els següents documents: 
 

• Condicions Tècnico-Econòmiques  
• Presentació de la certificació a favor de la Igualtat  

 
On consta tota la informació relativa al pressupost, metodologia, el procés per l’obtenció del 
distintiu, el pla de compromís... Totes les àrees de l’Ajuntament estaran implicades en aquest 
procés, cadascuna d’elles amb les accions a millorar, mantenir... al final del procés es realitza 
una auditoria externa que avalua els compromisos adquirits.  
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la iniciació del procés de certificació de la Norma SG CITY 50-50 per a 
l’obtenció del Distintiu per la Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt..  
 
 
3.4.4.- PRP2021/972 URG-1. APROVAR EL CONTINGUT I LA SIGNATURA DE LA 
MODIFICACIÓ DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L’ANY 2021 EN RELACIÓ 
AMB EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 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 
 
És objecte d’aquest document modificar l’Addenda de pròrroga per a l’any 2021 en 
relació amb el Conveni de col·laboració 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 entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT de Lliçà d’Amunt, 
 
Ampliar els termes de la cooperació, col·laboració i coordinació per a l’exercici 2021 amb les 
mesures complementàries següents: 
: 
Mesura 45.12. Serveis d’atenció domiciliària (SAD) per atendre nous casos generats per la 
COVID-19. 
 
Amb l’objectiu de, proporcionar el servei d’atenció domiciliària (SAD) a totes les 
persones i famílies que no n’eren beneficiàries i que tenen una nova necessitat causada 
per la situació d’emergència actual, i incrementar el nombre d’hores d’atenció 
domiciliària a totes les persones i famílies que ja n’eren beneficiàries i que tenen la 
necessitat de rebre més suport a causa de la situació d’emergència actual.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el contingut i la signatura de la modificació de l’addenda de pròrroga per a 
l’any 2021 en relació amb el Conveni de col·laboració 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 d’ Aiguafreda, Bigues i Riells del Fai, Canovelles, Cànoves i 
Samalús, Cardedeu, Figaró-Montmany, la Garriga, Gualba, la Llagosta, la Roca del Vallès, 
l’Ametlla del Vallès, les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles, 
Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve 
de Palautordera, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de 



Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Vallromanes i Vilanova 
del Vallès.  
 
 
3.5.- MERCAT SETMANAL 
 
3.5.1.- PRP2021/977   NOMENAMENT DE SUPLENT DE LA PARADA 14 DEL 
MERCAT SETMANAL DE LLIÇÀ D’AMUNT  
 
Expedient: 2021/4746 
 
El senyor J.F.P., titular de la parada núm. 14 del mercat setmanal dels diumenges a 
Lliçà d'Amunt, ha demanat, per instància amb registre d'entrada número 9523, nomenar 
un suplent. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet el canvi de suplent de la parada sempre que 
es troba al corrent de les obligacions tributàries.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el nomenament del senyor G.L.M. com a suplent de la parada número 
14 del mercat setmanal de Lliçà d’Amunt,  
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.5.2.- PRP2021/978  CANVI DE TIULARITAT DE LA PARADA 057 DEL MERCAT 
SETMANAL DE LLIÇA D’AMUNT 
 
El titular de la parada núm. 57, del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, Sr. 
M.L.C., ha sol·licitat, per instància rebuda amb registre d'entrada número 9228- 13032 el 
canvi de titular. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet el canvi de titular de la parada sempre que es trobi 
al corrent de les obligacions tributàries.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de titular de la parada 57 del mercat setmanal de Lliçà d’Amunt, 
essent la nova titular la Sra. S.A.M.S.S. 
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat a partir de la corresponent al primer trimestre 
de 2022, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
 
 
 
 
3.5.3.- PRP2021/980  CANVI DE SUPLENT DE LA PARADA NÚM 77 DEL MERCAT 
SETMANAL DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Expedient: 2021/4743 



 
El titular de la parada núm. 77 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, Sra. 
I. P. R., ha sol·licitat, per instància rebuda amb registre d'entrada número 10283, el canvi 
de suplent. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet el canvi de suplent, prèvia sol·licitud i 
autorització de l’Ajuntament, sempre que es trobi al corrent de les obligacions tributàries.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar el canvi de suplent posant a la senyora S. G. P. del mercat setmanal 
dels diumenges a Lliçà d'Amunt. 
 
Segon.- Canviar el número del compte bancari per al proper trimestre. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.6.- INTERVENCIÓ 
 
3.6.1.- PRP2021/950 CONVENI ENTRE L'AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ 
TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES EN 
MATÈRIA D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA I COL·LABORACIÓ EN LA 
GESTIÓ RECAPTATÒRIA AMB LES ENTITATS LOCALS.    
 
Expedient: 2021/4670 
 
En el Butlletí Oficial de l'Estat de 3 d'abril de 2021 s'han publicat els convenis subscrits en 
data 18 de març de 2021 entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de: 
 

• Intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les 
entitats locals. 

 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es va adherir en el seu moment a un dels convenis signats 
entre l'AEAT i la FEMP el 2003, que van quedar extints per aplicació de la disposició 
addicional vuitena de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Essent necessari l'adhesió al conveni entre la Agència Estatal d’Administració Tributària i la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria d’intercanvi d’informació tributària 
i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió al Conveni entre l'Agència Estatal d’Administració Tributària i la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de intercanvi d’informació tributària 
i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats, amb el següent contingut: 
 

“Acto de adhesión al Convenio de la Entidad Local Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt 
 
D. Ignasi Simon Ortoll, en representación de la Entidad Local de Ayuntamiento de 
Lliçà d’Amunt, nombrado por el pleno del Ayuntamiento de 15 de junio de 2019 y en 
ejercicio de sus competencias,  



Manifiesta: 
 
Que con fecha 26 de marzo de 2021, la Agencia Tributaria y la FEMP suscribieron el 
«Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la 
Federación Española de Municipios y Provincias en materia de intercambio de 
información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con las Entidades 
Locales.» 
 
Que mediante la suscripción del presente acto de adhesión, la Entidad Local 
Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt, expresa su voluntad de adherirse a dicho Convenio, 
y acepta de forma incondicionada la totalidad de sus cláusulas en cuanto le sea de 
aplicación. 
 
La adhesión tiene efectos desde la fecha de inscripción de la presente acta en el 
Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector 
público estatal, previa firma, y perdurará durante el periodo de vigencia del citado 
convenio. 
 
Asimismo, la Entidad Local que se adhiere declara bajo su responsabilidad que su 
política de seguridad de la información se rige por lo dispuesto en el Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica, el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales y, en el caso de que se utilicen infraestructuras de terceros, por la Resolución 
de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por 
la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Protocolos de 
intermediación de datos, por lo que se garantiza que todos los suministros de 
información que se soliciten al amparo del Convenio se regirán por la citada 
normativa.” 

 
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura i desenvolupament del present acord.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.6.2.- PRP2021/982 APROVACIÓ DE SOL·LICITUD D’AJUT DINS EL PROGRAMA 
ESPECÍFIC DE RESILIÈNCIA LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.    
 
Expedient: 2021/4908 
 
Vist que la Diputació de Barcelona ha aprovat el Programa específic de resiliència local, i la 
convocatòria per a la sol·licitud dels ajuts, en el marc del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, dins el qual han preassignat a Lliçà d’Amunt l’import de 
186.988,24 euros. 
 
Vist que dins les actuacions elegibles del Programa, interessa destinar la subvenció a 
sostenibilitat socioeconòmica de l’àmbit de la solvència financera local, mitjançant 
l’amortització de deute, per finançar despeses del capítol 9 del pressupost municipal de 
despeses per a l’exercici 2022. 
 
Vist que el termini per formalitzar la sol·licitud és fins al 30 de novembre de 2021, i el termini 
d’execució finalitza el 31 de desembre de 2022. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 



 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció dins el Programa específic de resiliència local de 
la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Trametre la sol·licitud de subvenció a la Diputació, dins el termini establert per a la 
seva presentació. 
 
 
3.7.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.7.1.- PRP2021/974  APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A LES 
OBRES DE "REASFALTAT DE PART DEL PASSEIG DE SANT VALERIÀ I TRAMS 
DEL BARRI DE CA L’ARTIGUES" 
 
Expedient: 2021/4858 
 
El Serveis tècnics municipals ha presentat el Pla de Seguretat i Salut per les obres de 
Reasfaltat de part del passeig de Sant Valerià i trams del barri de Ca l’Artigues, elaborat per 
l’empresa Asfaltos del Vallès, per a la seva aprovació. 
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a les obres de “Reasfaltat de part del passeig 
de Sant Valerià i trams del barri de ca l’Artigues”, elaborat per l’empresa Asfaltos del Vallès, 
adjudicatària de les obres. 
 
 
4.- AFERS URGENTS 
 
4.1.- PRP2021/985  ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER A 
L’ADQUISICIÓ DE VEHICLES DESTINATS A RENOVAR LA FLOTA DE 
L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE LLIÇÀ D’AMUNT    
 
Expedient: 2021/4926. PRP985 
 
En data de 21 d’octubre de 2001 es va constituir l’Associació de Voluntaris de Protecció 
Civil de Lliçà d’Amunt, com una entitat amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre, 
disposada a col·laborar amb el municipi en la prevenció de riscos i situació d’emergència, i 
en les activitats on se’ls requereixi.  
 
L’esmentada entitat, per tal de prosseguir amb la realització adequada de les tasques que 
li son pròpies, precisa adquirir tres vehicles (una furgoneta i dos vehicles tipus pick-up) per 
renovar la seva flota.  
 
Tanmateix, és interès de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt seguir col·laborant, com s’ha fet fins 
ara amb l’esmentada associació per tal que aquesta continuï realitzant les seves 
assistencials. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) 
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 



 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, la qual preveu la possibilitat de 
concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò previst 
a l’article 22.2  de la LGS. 
 
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions 
s’instrumentin mitjançant conveni.  
 
Atès que en data de 17 de juny de 2019 va aprovar-se decret d’Alcaldia pel qual l’Alcalde 
delega a la Junta de Govern Local les atribucions per contractar obres, subministres, serveis, 
gestió de serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats 
sempre que la seva quantia no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni, 
en cap cas els 6 milions d’euros. 
 
Vist l’informe favorable de l’Interventor.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt amb NIF G62906037, per un import màxim de 
cent mil euros (100.000), destinada a finançar l’adquisició per part de l’Associació de tres 
vehicles (una furgoneta i dos vehicles tipus pick-up) per renovar la flota de l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt, d’acord amb les prescripcions contingudes en 
l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Segon.- APROVAR  la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal del qual 
s’adjunta a aquest acord. 
 
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa màxima de cent mil euros (100.000) amb 
càrrec a l’aplicació 12-1350-48001 del pressupost de l’exercici 2021, per fer front a la 
subvenció que s’atorga. 
 
Quart.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la convocatòria 
instrumental a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment d’allò disposat a 
l’article 20.8 de la LGS.  
 
Cinquè.- AUTORITZAR a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris 
per dur a terme l’operació. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord als interessats.  
 
 
4.2.- PRP2021/987   PRÒRROGA DEL CONTRATE D’ARRENDAMENT DE NAU PER 
LA BRIGADA MUNICIPAL    
 
Expedient: 2021/4929.  
 
l.- La mercantil INVERSIONS VANCELL, S.L. té arrendada a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
una nau industrial de 923 metres quadrats destinada a la Brigada Municipal d’Obres i Serveis. 
Aquesta nau està situada al núm. 9 del carrer Molí d’En Fonolleda de Lliçà d’Amunt, amb 
referència cadastral 7161302DG3076S. 
 
II.- El contracte es va signar en data 23 de desembre de 2011 establint-se una durada de 10 
anys a comptar des de l’1 de febrer de 2012, de forma que la seva vigència finalitza el 31 de 



gener de 2022 si les parts no es posen d’acord en prorrogar el contracte o signar un de nou. 
La renda acordada va ser de 900 euros mensuals amb revisió anual d’IPC.  
 
III.- Que les parts estan interessades en prorrogar el contracte d’acord amb els següents 
PACTES:   
 
1.- Les parts acorden prorrogar el contracte un any més, de forma que el contracte finalitzarà 
el 31 de gener de 2023, amb la possibilitat de tres pròrrogues tàcites anuals més si cap de 
les dues parts no manifesta el contrari amb una antelació mínima de tres mesos, de forma 
que el contracte podrà prorrogar-se, arribat el cas, fins el 31 de gener de 2026.  
 
2.- Les parts convenen que la renda passarà a ser de 1.450 euros mensuals a partir de l’1 
de febrer de 2022 amb revisió anual d’IPC segons preveu el contracte inicial.  
 
Atès que en data de 17 de juny de 2019 va aprovar-se decret d’Alcaldia pel qual l’Alcalde 
delega a la Junta de Govern Local les atribucions per contractar obres, subministres, serveis, 
gestió de serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats 
sempre que la seva quantia no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni, 
en cap cas els 6 milions d’euros. 
 
En virtut de tot això, la Junta de Govern Local,  
 
ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la pròrroga del contracte d’arrendament de la nau destinada a la Brigada 
Municipal d’Obres i Serveis en els termes indicats anteriorment.  
 
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.  
 
 
4.3.- PRP2021/989   LICITACIÓ DE LA RENOVACIÓ DE CONTENIDORS DE 
RESIDUS    
 
Expedient: 2021/4934 
 
Vist l’informe del tècnic de medi ambient municipal sobre la necessitat de renovar el parc de 
contenidors de residus municipals, en què es posa de relleu els anys de servei dels mateixos 
i l’estat d’envelliment. 
 
Vist que tenim per objectiu la millora de la recollida selectiva i l’estat dels contenidors és un 
factor important perquè la ciutadania en faci un bon ús. 
 
Atès que es disposarà de nous camions de recollida de residus de càrrega lateral, i que es 
podran recollir amb aquest sistema totes les fraccions dels residus. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar els plecs de condicions administratives i tècniques per a la licitació del 
subministrament de contenidors de residus municipals i la convocatòria del procediment per 
a l’adjudicació del contracte. 



 
 
4.4..- PRP2021/991 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE LES 
INSTAL·LACIONS I ELS BENS DEL BAR DEL CAMP DE FUTBOL DE LLIÇÀ D’AMUNT  
 
Una vegada conclòs el termini de presentació de proposicions, la mesa de contractació 
les ha examinat i ha emès la conseqüent proposta d’adjudicació.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:: 
 
Primer.- Adjudicar, de manera provisional, el contracte d’arrendament de les instal·lacions 
i els béns del bar del camp de futbol de Lliçà d’Amunt, a la senyora P.G.R.  

 
Segon.- Requerir a l’adjudicatària proposada, per a que en el termini de 10 dies presenti 
la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i d’haver constituït la garantia definitiva, 
d’import 1.000 euros. 

. 
Tercer.- Una vegada presentada la documentació assenyalada en el punt Segon, es   
considerarà com a definitiva l’adjudicació del contracte i es citarà a l’adjudicatària per la 
signatura del mateix. 
 
Quart.- Publicar l’adjudicació al perfil del contractant. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
 
4.5.- PRP2021/990 PAGAMENT D’AJUTS DE CONVENIS AMB ENTITATS D’ESPORTS 
2021 UN COP JUSTIFICATS. 
 
Expedient: 2021/4942 
 
Vistos els informes de la Regidoria d’Esports, favorables respecte les justificacions 
presentades per les següents entitats, beneficiàries d’ajuts concedits per l’Ajuntament 
mitjançant el respectiu conveni per a l’any 2021, i favorable al pagament de la resta pendent 
dels ajuts, un cop s’ha pagat per avançat a les entitats el 75%, d’acord amb el següent quadre 
resum: 
 

  Convenis Esports 2021: CIF Import Pagat 75% Resta 25% 

1 Club Bàsquet Lliçà d'Amunt G61743910 24.500,00 18.375,00 6.125,00 
2 Club Esportiu Lliçà d'Amunt G61403366 23.500,00 17.625,00 5.875,00 
3 Club Futbol Sala Lliçà d'Amunt G61665311 5.000,00 3.750,00 1.250,00 
4 Amunt Club Ciclista  G64676869 5.000,00 3.750,00 1.250,00 
5 Club Patinatge Artístic Lliçà d'Amunt G64987761 1.800,00 1.350,00 450,00 
6 Club Patí Lliçà d'Amunt (velocitat) G60237765 1.800,00 1.350,00 450,00 
7 Club Esp. Shorin Ryu Karate Goshin-do G63062319 1.800,00 1.350,00 450,00 
8 BMX Vallès Club G65912115 1.600,00 1.200,00 400,00 
     16.250,00 

 
Vist que hi ha saldo suficient a l’aplicació 07 3410 48001 del pressupost municipal de 
despeses 2021.  
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 



 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les justificacions presentades per les entitats, respecte els ajuts concedits 
per l’Ajuntament mitjançant convenis d’Esports per a l’any 2021. 
 
Segon.- Aprovar el pagament dels imports indicats a favor de les entitats, en concepte de 
segon pagament i últim dels ajuts, a càrrec de l’aplicació 07 3410 48001 del pressupost 
municipal de despeses 2021 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.6.- PRP2021/992 PAGAMENT DE SUBVENCIONS A PROJECTES I ACTIVITATS 
D'UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL, PER A L'ANY 2021, UN COP 
JUSTIFICATS. 
 
Expedient: 2021/4946 
 
Vistos els informes favorables de les regidories de Cultura, Educació i Esports, respecte les 
justificacions presentades per diverses entitats beneficiàries de subvencions, concedides 
dins la convocatòria d’ajuts a projectes i activitats d’utilitat pública i interès social, per a l’any 
2021. 
 
Vist que dins la convocatòria d’Educació, l’AMPA Nova Espurna (G65697476), amb un ajut 
atorgat de 500 euros, ha justificat 499,89 euros, no presentant més despeses per justificar. 
 
Vist que en les convocatòries de Cultura 2 i 5, i Esports, s’ha fet un primer pagament del 50% 
dels ajuts. 
 
D’acord amb l’anterior, procedeix pagar els següents imports: 
 

Cultura 2. Activ. al municipi CIF Ajut justificat 1r pagam. fet  Resta pendent 
Grup Folklòric Gitanes G63904957 1.760,00 880,00 880,00 
Cultura 5. Activ. fora municipi     
Grup Folklòric Gitanes G63904957 3.183,33 1.591,66 1.591,67 
Educació. AMPA EB     
AMPA EB Nova Espurna G65697476 499,89 0,00 499,89 
Esports. (Esp-1)   

  
Club Ciclista Lliçà d’Amunt G02741510 2000,00 1.000,00 1.000,00 
Club Patí Lliçà d'Amunt G60237765 800,00 400,00 400,00 
Total:     

TOTAL A PAGAR:   
 4.371,56 

 
Vist que existeix saldo suficient en les respectives aplicacions del Pressupost municipal de 
despeses de 2021, per fer els pagaments. 
 
01 3380 48000 Subvencions entitats culturals 
03 3230 48000 Subvenció AMPA 
07 3410 48000 Subvencions Esports 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 



La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar les justificacions presentades per les entitats relacionades, respecte els 
ajuts concedits dins la convocatòria d’ajuts a projectes i activitats de l’any 2021. 
 
SEGON: Aprovar el pagament a les entitats dels imports indicats, a càrrec de les  
aplicacions pressupostàries indicades. 
 
TERCER: Acceptar la renúncia de l’entitat AMPA Nova Espurna (G65697476), de la part no 
justificada de l’ajut concedit dins la convocatòria d’Educació, i revocar-lo parcialment en 0,11 
euros. 
 
QUART: Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 17,48 de tot el que jo 
com a secretària certifico. 
 
 
 


