
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 23 DE DESEMBRE DE 2021 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:15 
Hora que acaba: 18:40 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villaroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
 
També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Lourdes Martín Montero 
Felicita Romero Olivares 
Marc Palet Rodríguez 
 

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 15 de desembre de 2021 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la Relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de 
pagament número O/2021/68, que conté els següents documents d’Autorització, 
Disposició i Reconeixement d’obligació: 
 

- Giménez Sánchez, Jordi (Catèring Cufi) Servei d’alimentació “Nit de l’Esport”; 
d’import 4.873€; amb càrrec a la partida 0773410/22609. 

- Servobiat; Manteniment de voreres; d’import 7.443,92€; amb càrrec a la partida 
25/1532/21000. 

- Servobiat; Manteniment de voreres; d’import 7.150,98€; amb càrrec a la partida 
25/1532/21000. 

- Iluminación Albadalejo, amterial, personal i transport; ; d’import 6.410,43€; amb 
càrrec a la partida 07/3410/22609. 



- Jiménez Farelo, Francisco; pastilles gris panot; d’import 3.214,06€; amb càrreca 
la partida 17/1532/61900. 

- Mortero Bensec SL; formigó, reciclatge formigó; d’import 5.314,32€; amb càrrec 
a la partida 25/1532/21000. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- 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: 
 

- PRP2021/988, B.A.L, un ajut de 400€ viatge final de la ESO. 
- PRP2021/1031, S.G.T., un ajut de 300€ targeta d’aliments, repartits en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2021/1035, A.S., un ajut de 80€ targeta de transport 
- PRP2021/1040, E.C.O., Denegació ajut targeta moneder per no tenir la puntuació 

necessària. 
- PRP2021/1041, J.L.J.P., Prestació del Servei de Teleassistència, amb copagament 

de 7,21€ mensuals 
- PRP2021/1043, M.N.S.P, ajut de 300€ alimentació i higiene, repartits en tres 

lliuraments mensuals, repartits en tres lliuraments mensuals. 
- PRP2021/1044, C.C.I., un ajut de 210€ per alimentació i higiene, repartits en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2021/1051, A.M.C.R., un ajut de 300€ renovació targeta d’aliments, repartits en 

tres lliuraments mensuals. 
- PRP2021/1052, R.C.S.R., un ajut de 140€ (desembre) + 420€ renovació targeta 

d’aliments, repartits en tres lliuraments mensuals. 
- PRP2021/1053, P.O.G, un ajut de 45€ Escola d’Adults, curs de català 2n trimestre. 
- PRP2021/1054, P.C.M., un ajut de 300€ per alimentació, repartits en tres lliuraments 

mensuals. 
- PRP2021/1055, A.M.G.V., ajut de 210€ renovació targeta moneder. motiu Covid, 

repartits en tres lliuraments mensuals. 
- PRP2021/1056, M.A.F.R., un ajut de 300€ renovació targeta moneder alimentació i 

higiene, repartits en tres lliuraments mensuals. 
- PRP2021/1057, I.D.I., un ajut de 210€ renovació targeta moneder, repartits en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2021/1060, R.T.M., un ajut de 360€ targeta moneder, repartits en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2021/1061, M.A., un ajut de 210€ per alimentació i higiene, repartits en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2021/1062, F.P.R., un ajut de 210€ per alimentació i higiene, repartits en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2021/1063, O.S.L, un ajut de 210€ per alimentació i higiene, repartits en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2021/1064, M.G., un ajut de 420€ targeta moneder, repartits en tres lliuraments 

mensuals. 
- PRP2021/1065, Y.G.D., un ajut de 300€ per alimentació i higiene, motiu Covid, 

repartits en tres lliuraments mensuals. 
- PRP2021/1066, M.P.H., un ajut de 210€ renovació targeta moneder, repartits en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2021/1067, J.S.R., ajut de 300€ renovació targeta moneder, repartits en tres 

lliuraments mensuals. 



- PRP2021/1068, E.M.M.; un ajut de 300€ renovació targeta moneder, repartits en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2021/1069, E.T.E., un ajut de 210€ per alimentació i higiene, repartits en tres 
lliuraments mensuals. . 

- PRP2021/1070, D.L.J., un ajut de 360€ renovació targeta moneder, repartits en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2021/1071, N.G., un ajut de 420€ renovació targeta moneder, repartits en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2021/1073, B.A.L., un ajut de 480€ renovació targeta moneder, repartits en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2021/1075, J.G.M., un ajut de 300€ d’alimentació i higiene, repartits en tres 
lliuraments mensuals.  

- PRP2021/1076, S.S.M., un ajut de 300€ renovació targeta moneder, repartits en tres 
lliuraments mensuals.. 

- PRP2021/1079, J.L.G.F., un ajut de 200€ targeta moneder, repartits en dos 
lliuraments mensuals.. 

- PRP2021/1080, J.P.S., un ajut de 210€ per alimentació, repartits en tres lliuraments 
mensuals. 

- PRP2021/1081, E.J.V.M., un ajut de 480€ per alimentació i higiene, repartits en tres 
lliuraments mensuals, i un ajut de 160€ per a transport. 

- PRP2021/1082, L.P.C., un ajut de 360€ renovació targeta d’aliments, repartits en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2021/1083, M.P.G., un ajut de 420€ renovació targeta moneder. 
- PRP2021/1084, M.N.V.G., ajut de 480€ targeta moneder, repartits en tres lliuraments 

mensuals. 
- PRP2021/1085, M.N.S.P., un ajut de 200€ per despeses sanitàries i de farmàcia. 
- PRP2021/1087, S.M.V, un ajut de 210€ renovació targeta d’aliments, repartits en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2021/1088, O.S.L., un ajut de 90€ per a formació, Escola d’Adults. 
- PRP2021/1092, F.J.G.M.; un ajut de 360€ targeta moneder, motiu Covid., a repartir 

en tres lliuraments mensuals. 
- PRP2021/1094, A.P.M., un ajut de 210€ renovació targeta moneder, repartits en tres 

lliuraments mensuals. 
 
 
3.2.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.2.1.- PRP2021/1046   APROVACIÓ DE L’ACTUACIÓ 1 DEL PLA D’INVERSIONS 
D’AIGUA 2.021 – SUBSTITUCIÓ DE VÀLVULES DE SECTORITZACIÓ  
 
Expedient: 2021/4617 
 
En data 29 de setembre de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar el Pla d’Inversions 
Anual 2021 en la xarxa d’aigua. La primera actuació del Pla és la Substitució de vàlvules de 
sectorització de la xarxa que han arribat al final de la seva vida útil i ja no funcionen 
correctament. 
 
Aquestes intervencions s’executen directament sobre la xarxa existent i funcional 
d’abastament, i la seva execució correspon a la concessionària, d’acord amb l’article 1 del 
Plec de Clàusules de la concessió. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 



Primer.- Encarregar a la concessionària AGBAR l’execució de l’actuació 1 ‘Substitució de 
vàlvules de sectorització’, conforme a la memòria tècnica, en base a una execució i 
certificació seqüencial de cada una de les substitucions recollides, fins a l’import màxim 
establert en el Pla d’Inversions d’Aigua 2021 de 69.115,20 € (IVA inclòs). 
 
Segon.- Carregar aquesta despesa a la partida 17 1610 61910, que disposa de fons 
suficients. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.2.2.- PRP2021/1047 APROVACIÓ DE L’ACTUACIÓ 2 DEL PLA D’INVERSIONS 
D’AIGUA 2.021 – AMPLIACIÓ XARXA D’HIDRANTS  
 
Expedient: 2021/5209 
 
En data 29 de setembre de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar el Pla d’Inversions 
Anual 2021 en la xarxa d’aigua. La segona actuació del Pla és l’ampliació de la xarxa 
d’hidrants públics, ja que actualment presenta zones amb mancances de dotació.  
 
Aquestes intervencions s’executen directament sobre la xarxa existent i funcional 
d’abastament, i la seva execució correspon a la concessionària, d’acord amb l’article 1 del 
Plec de Clàusules de la concessió. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Encarregar a la  concessionària AGBAR l’execució de l’actuació 2 ‘Ampliació Xarxa 
d’hidrants’, conforme a la memòria tècnica, en base a una execució i certificació seqüencial 
de cada una de les substitucions recollides, fins a l’import màxim establert en el Pla 
d’Inversions d’Aigua 2021 de 43.197,00 € (IVA inclòs). 
 
Segon.- Carregar aquesta despesa a la partida 17 1610 61910, que disposa de fons 
suficients. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.2.3.- PRP2021/1048   APROVACIÓ DE L’ACTUACIÓ 3 DEL PLA D’INVERSIONS 
D’AIGUA 2.021 – ELIMINACIÓ D’AFORAMENTS    
 
Expedient: 2021/5210 
 
En data 29 de setembre de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar el Pla d’Inversions 
Anual 2021 en la xarxa d’aigua. La tercera actuació del Pla és el programa d’eliminació 
d’aforaments. 
 
Aquestes intervencions s’executen directament sobre la xarxa existent i funcional 
d’abastament, i la seva execució correspon a la concessionària, d’acord amb l’article 1 del 
Plec de Clàusules de la concessió. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 



 
Primer.- Encarregar a la  concessionària AGBAR l’execució de l’actuació 3 ‘Eliminació 
d’aforaments’, en base a una execució i certificació seqüencial de cada una de les 
substitucions recollides, fins a l’import màxim establert en el Pla d’Inversions d’Aigua 2021 
de 67.675,30 € (IVA inclòs). 
 
Segon.- Carregar aquesta despesa a la partida 17 1610 61910, que disposa de fons 
suficients. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.2.4.- PRP2021/1050 APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA I DE L’INICI 
D'EXPEDIENT DE LICITACIÓ DE LES OBRES DE SOTERRAMENT DE SERVEIS 
DEL BARRI DE LA SAGRERA    
 
Expedient: 2021/5207 
 
Els Serveis Tècnics municipals han elaborat la Memòria valorada amb l’exposició i 
pressupost de les obres de Soterrament de serveis del barri de La Sagrera (casc antic) de 
Lliçà d’Amunt. El pressupost de les obres és de 298.566,58 €,  I.V.A. inclòs  
 
Es presenta també el pressupost d’ENDESA DISTRIBUCIÓN (e-distribución), per l’execució 
de la part de les obres que tenen atribuïda en exclusiva, per import de 5.686,01 €, IVA inclòs  
 
Vista al proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la Memòria valorada de les obres de Soterrament de serveis del Casc Antic 
i l’inici de  l’expedient de licitació de les obres.  
 
Segon.- Aprovar el pagament a Endesa Distribución de l’import corresponent a la seva part 
de feines en exclusiva, per import de 5.686,01 €, IVA inclòs. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.2.5.- PRP2021/1074 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE DE REFORMA D’UNA PART DE LA NAU DEL CARRER ANSELM 
CLAVÉ 7 PER TAL DE DESTINAR-LA A LA NOVA SEU DE LA POLICIA LOCAL    
 
Expedient: 2021/5259 
 
Es necessària la contractació de la redacció del Projecte de reforma d’una part de la nau del 
Carrer Anselm Clavé 7, per tal de destinar-la a la nova seu de la Policia Local. 
 
S’han demanat 3 pressupostos a despatxos d’arquitectura per tal d’adjudicar el contracte 
 
Vista al proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 



Primer.- Adjudicar el contracte per a la redacció del projecte de reforma d’una part de la nau 
del Carrer Anselm Clavé 7 per tal de destinar-la a la nova seu de la Policia Local, a l’empresa 
Salvador Pou Quincoces per un import de 13.950 € + IVA 
 
Segon.-  Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.2.6.- PRP2021/1078 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE L'ÀMBIT DE CA LA MIQUELA    
 
És necessària la contractació de la redacció del Projecte de reparcel·lació de l’àmbit de Ca 
la Miquela per tal de desenvolupar el sector. 
 
S’han demanat 3 pressupostos a empreses d’arquitectura per a redactar aquest projecte 
 
Vista al proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar la redacció del Projecte de reparcel·lació de Ca la Miquela a l’empresa 
Soleé-Roman, Arquitectes, SL per un import de 8.500 € +IVA 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.2.7.- PRP2021/1090 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DE CA LA MIQUELA    
 
Expedient: 2021/5265 
 
És necessària la contractació de la redacció del Projecte d’urbanització de l’àmbit de Ca la 
Miquela per tal de desenvolupar el sector. 
 
S’han demanat 3 pressupostos a despatxos d’arquitectura. 
 
Vista al proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte per a la redacció del Projecte d’urbanització de l’àmbit de Ca 
la Miquela a l’empresa Solé-Roman, Arquitectes, SL per un import de 9.750 € + IVA 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.2.8.- PRP2021/1091 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE REVISAT DEL TANATORI MUNICIPAL   
 
Expedient: 2021/5266 
 
Es necessària la contractació de la redacció del Projecte revisat del Tanatori municipal que 
va redactar l’any 2011 l’Empresa Municipal d’Obres, per tal d’actualitzar el document a nivell 
normatiu i pressupostari. 
 
S’han demanat tres pressupostos a despatxos d’arquitectes per adjudicar el contracte. 



 
Vista al proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte per a la redacció del Projecte revisat del Tanatori municipal a 
l’arquitecte Oriol Pau, per un import de 8.025 € + IVA 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.2.9.- PRP2021/1095 APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE 
L’APARCAMENT DEL CARRER MATARRANYA    
 
Expedient: 2021/5280 
 
Es presenta la Memòria valorada de l’aparcament del carrer Matarranya, elaborada pels 
Serveis Tècnics municipals, per a la seva aprovació. 
 
Vista al proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar la Memòria valorada de l’aparcament del carrer Matarranya, elaborada pels 
Serveis tècnics municipals 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.3.- MEDI AMBIENT - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.3.1.- PRP2021/1089 APROVACIÓ PER CONTRACTE MENOR DE L'ADJUDICACIÓ 
DEL SUBMINISTRAMENT DE RÈTOLS INFORMATIUS D'ACCÉS AL MEDI 
NATURAL    
 
Vist l’informe, emès en data 21/12/2021, pel tècnic municipal de medi ambient i salut, de 
necessitat i conformitat de contractar el subministrament de rètols informatius d’accés al medi 
natural, i que es transcriu literalment a continuació: 
 
“INFORME SOBRE LA CONTRACTACIÓ DE LA FABRICACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE 
RÈTOLS INFORMATIUS D’ACCÉS AL MEDI NATURAL 
 
1. Antecedents 
L’increment de població del porc senglar està generant a tot el territori un increment de riscos 
per a persones i vehicles i un augment de danys a l’agricultura. L’activitat de la Societat de 
Caçadors L’Esquirol Petit ha esdevingut l´única mesura de control de la població, no exempta 
de polèmica social degut al conflicte d’interessos que es produeix al medi forestal. Es va 
acordar amb la Societat de caçadors que es col·locaria senyalització als punts d’accés al 
medi natural i també als camins. 
 
La Diputació de Barcelona, a través del catàleg de serveis, ofereix als municipis per implantar 
mesures de reducció del risc de conflictes amb el porc senglar. L’any 2021 han atorgat  900 
€ dels 1500 € sol·licitats, per a una despesa total estimada de 3.000 €.  
 



Els rètols s’han dissenyat responent a la necessitat informativa de les persones que entren 
a la zona forestal de Palaudàries, de manera que, a més d’informació sobre la caça, també 
n’hi hagi sobre patrimoni natural i històric i camins, sobre prevenció d’incendis i sobre normes 
de comportament, segons aquest primer disseny: 
 

Aquests plafons es col·locaran en 
8 punts d’entrada al bosc de 
Palaudàries: 
1. Entrada B1 – Can Mas 
2. Entrada B2 – Pineda del Vallès 
3. Entrada B2 – Ca l’Artigues 
4. Entrada B4 – Can Coscó 
5. Entrada B9 – Can Rovira 
6. Entrada B7 – Can Farell 
7. Entrada B8 – PR – Can Farell 
8. Entrada B1 – Can Maspons 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Valoració d’ofertes 

 
2.1. Sol·licitud d’ofertes 
S’han demanat dues ofertes a empreses especialitzades en la fabricació d’aquest tipus de 
plafons: 

• Trafic i Serveis 
• Marca Feta 

 
2.2. Import de les ofertes 
 

Empresa Import ut sense 
IVA (€) 

Import ut amb 
IVA 21% (€) 

Import 8 ut sense 
IVA (€) 

Import 8 ut amb 
IVA 21% (€) 

Tràfic i Serveis, 
SL 409,09 495,00 3.272,72 3.959,99 

Marca Feta, SL 390 471,90 3.120,00 3.775,20 
 
3. Conclusions 
 
Es proposa adjudicar la fabricació i el subministrament de 8 plafons informatius d’accés al 
medi natural, a l’empresa Marca Feta, SL per un import de 3.120,00 € més IVA. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
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. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 



 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Marca Feta, SL, amb CIF/NIF B-60262920, el contracte 
menor del subministrament de rètols informatius d’accés al medi natural, per un import 
de 3.775,20 € (IVA inclòs). 
 
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 subministrament s’acomplirà 
en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
 
3.4.- NOVES TECNOLOGIES 
 
3.4.1.- PRP2021/1017   COMPRA DE 20 MONITORS ACM    
 
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 20 monitors per a la renovació dels llocs de treball i la dotació d’una 
pantalla addicional per millorar la productivitat. 

 
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, aquesta 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 ABAST SYSTEMS & 
SOLUTIONS S.L. dels bens següents: 
 
 
Lot Descripció dels equips Quantitat Import Unitat 

(sense IVA) 
Import Total 
(sense IVA) 



1 9VF96AA - Hp Inc. Monitor 
LCD HP Business E23 G4 – 
EliteDisplay E234 

20 127,70 € 2.554,00 € 

 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 2.554,00 € 
(3.090,34 € iva inclòs) que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2022, a 
càrrec de l'aplicació pressupostària 2021/ 15.920.062.600. 
 
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària ABAST SYSTEMS 
& SOLUTIONS S.L., 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. 
 
 
3.4.2.- PRP2021/1018   COMPRA DE 4 MONITORS ACM 24''    
 
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 4 monitors de 24’’ per a la renovació dels llocs de treball i la dotació 
d’una pantalla addicional per millorar la productivitat. 

 
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, aquesta 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  INETUM dels bens següents: 
 
Lot Descripció dels equips Quantitat Import Unitat 

(sense IVA) 
Import Total 
(sense IVA) 

13 HP E24 G4 4 162,74 € 650,96 € 
 
 
 
 



 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de  650,96 € (787,67 
€ iva inclòs) que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2022, a càrrec de 
l'aplicació pressupostària 2021/ 15.920.062.600. 
 
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària INETUM, 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. 
 
 
3.4.3.- PRP2021/1049   COMPRA DE LLICÈNCIES MICROSOFT    
 
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 regularitzar la situació actual de llicenciament degut 
al fi de cicle de vida de les versions actuals de Microsoft i l’increment de llocs de treball. 
 
2.- La motivació de la compra de llicències de servidor i clients de Microsoft, així com el 
paquet ofimàtic d’office, ve donat pel canvi de llicenciament que serà vigent a partir del 
2022. El canvi principal és que la llicència serà per ús i no es podrà comprar, per tant, 
serà necessària una subscripció mensual/anual que implicarà una despesa ordinària. El 
fet de comprar les llicències permet un estalvi important a l’Ajuntament perquè 
s’amortitzarà a mig termini. 
 
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, aquesta 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) 



homologació WINDOWS SERVER 2022 
STANDARD 16 CORE 
LICENSE PACK 
COMMERCIAL 

4 1152,98 € 4.611,92 € 

homologació WINDOWS SERVER 2022 
1 USER CAL 1 USER CAL 

100 124,61 € 12.461,00 € 

homologació WINDOWS SERVER 2022 
RDS 1 USER LICS CAL 

25 186,97 € 4.674,25 € 

homologació OFFICE HOME AND 
BUSINESS 2021 

100 228,70 € 22.870,00 € 

 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 44.617,17 € 
(53.986,78 € iva inclòs) que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2022, a 
càrrec de l'aplicació pressupostària 2021/15.920.062.600. 
 
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. 
 
 
3.5.- INTERVENCIÓ 
 
3.5.1.- PRP2021/1072  APROVACIÓ DEL PAGAMENT A L’ASSOCIACIÓ DE 
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL, DE LA PRIMERA BESTRETA DINS EL 
CONVENI PER A L’ADQUISICIÓ DE VEHICLES, 2021.    
 
Expedient: 2021/5257 
 
Vist el conveni signat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Lliçà d’Amunt (CIF G62906037), en data 16 de desembre d’enguany, per 
a l’atorgament d’una subvenció destinada a finançar l’adquisició de vehicles per part de 
l’Associació per renovar la seva flota per prosseguir amb la realització adequada de les 
tasques que li són pròpies. 
 
Atesa la necessitat d’adquirir un remolc per col·locar-hi l’escampador de sal, i que 
l’Associació n’ha presentat la següent factura proforma, per tal que d’acord amb el pacte 
Quart del conveni, l’Ajuntament pagui a l’entitat una bestreta pel seu import, que justificaran 
amb la posterior factura definitiva de compra: 
 
Universal tràiler, SLU (CIF: B55640627) 
Data fra proforma: 16.12.2021 
Concepte: CUNI 250 TOLEDE 
Quantitat: 1 
Total net: 1.699,00 (sense IVA) 
IVA 21%: 356,79 € 
Total IVA inclòs: 2.055,79 € 
 
Vist que hi ha saldo suficient a l’aplicació 12-1350-48001 del pressupost de l’exercici 2021, 
per fer front a aquest pagament. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 



 
Primer.- Aprovar el pagament a la l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà 
d’Amunt (CIF G62906037), de 2.055,79 euros, per a l’adquisició d’un remolc per col·locar-hi 
l’escampador de sal, com a primera bestreta del conveni 2021 per a l’adquisició de vehicles.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.5.2.- PRP2021/1077 PAGAMENT DE SUBVENCIONS A PROJECTES I 
ACTIVITATS D'UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL, PER A L'ANY 2021, UN COP 
JUSTIFICATS (TERCER GRUP).    
 
Expedient: 2021/5261 
 
Vist l’informe favorable de la regidoria d’Acció social, respecte la justificació presentada per 
l’Associació Amunt Dones (CIF G65193765), de l’ajut de 450 euros atorgat dins la 
convocatòria d’ajuts a projectes i activitats d’utilitat pública i interès social, per a actuacions 
de “Dona”, per a l’any 2021, i favorable al pagament de la subvenció.  
 
Vist l’informe de la regidoria d’Acció social, relatiu a l’ajut concedit a l’Associació Gent  gran 
de Lliçà d’Amunt (CIF G63533293), desfavorable al seu pagament pel motiu que, segons 
indica, “L’activitat prevista no s’ha realitzat, segons contacte amb l’entitat, a causa de les 
restriccions de la COVID aquest any 2021.” 
 
Vist que en la convocatòria d’ajuts d’Acció social-Dona no s’han fet pagaments avançats. 
 
Vist que hi ha saldo suficient en l’aplicació 04 2310 48000 del Pressupost municipal de 
despeses de 2021, per fer el pagament indicat. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la justificació presentada per l’Associació Amunt Dones (CIF G65193765), 
de l’ajut de 450 euros atorgat dins la convocatòria d’ajuts d’Acció social-Dona 2021, i aprovar 
el seu pagament a càrrec de l’aplicació indicada. 
 
Segon.- Acceptar la renúncia de l’Associació Gent  Gran de Lliçà d’Amunt (CIF G63533293), 
de l’ajut atorgat dins la convocatòria d’Acció Social-Dona 2021, revocant-lo per falta de 
realització de l’activitat. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 

 
3.6.- RECURSOS HUMANS 
 
3.6.1.- PRP2021/1093 APROVACIO DE LES BASES DEL PROCES D’URGENCIA 
PER BORSA TREBALL DE PSICOLEG-A PADI    
 
Expedient: 2021/5275 
 
 
 
 



Redactades les bases que regiran el procés selectiu, torn lliure, per la creació d’una borsa 
de treball amb caràcter d’urgència i excepcional de psicòleg/a PADI en règim laboral 
temporal, adscrit/a al departament de Serveis Socials 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 de psicòleg/a PADI, adscrit/a 
al departament de serveis socials 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. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2021/1102 PAGAMENT DE SUBVENCIONS A PROJECTES I ACTIVITATS 
D'UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL, PER A L'ANY 2021, UN COP JUSTIFICATS 
(QUART GRUP). 
 
Expedient: 2021/5295 
 
Vist l’informe favorable de la regidoria de Cultura, respecte la justificació parcial presentada 
per l’AV Can Rovira Nou (CIF G59737700), de l’ajut de 1.189,78€ atorgat dins la convocatòria 
de Cultura Línia 1, d’ajuts per a festes de barri 2021, del qual justifiquen 363,00€ i renuncien 
a la resta, ja que no han pogut realitzar totes les activitats previstes per motiu de la covid19, 
procedint el pagament parcial de l’ajut per l’import justificat en no haver-se fet cap pagament 
avançat.  
 
Vist l’informe desfavorable de la regidoria de Cultura, respecte la justificació de l’Ass. de Gent 
Gran de Lliçà d’Amunt (CIF G63533293), de l’ajut de 1.272,73€ concedit dins la convocatòria 
de Cultura Línia 2, per a entitats culturals que promoguin activitats d’interès cultural en el 
municipi 2021, havent presentat l’entitat instància informant que no han pogut portar a terme 
les activitats previstes per les restriccions motivades per la covid19, acceptant la revocació 
de l’ajut i adjuntant justificant de la transferència feta a l’ajuntament el 21.12.2021, retornant 
l’import de 636,36€, 50% de l’ajut pagat per avançat a l’entitat el 01.07.2021. 
 
Vist que hi ha saldo suficient en l’aplicació 01 3380 48000 del Pressupost de despeses 2021, 
per fer el pagament indicat a l’AV Can Rovira Nou. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
 
 
 
 



Primer.- Aprovar la justificació parcial presentada per l’AV Can Rovira Nou (CIF G59737700), 
en l’import de 363,00 euros, de l’ajut concedit dins la convocatòria de Cultura Línia 1 per a 
l’any 2021, aprovar el seu pagament a càrrec de l’aplicació indicada, i aprovar la revocació 
parcial de l’ajut en l’import no justificat de 826,78 euros. 
 
Segon.- Acceptar la renúncia de l’Associació Gent  Gran de Lliçà d’Amunt (CIF G63533293), 
respecte l’ajut de 1.272,73€, atorgat dins la convocatòria de Cultura Línia 2 per a l’any 2021, 
revocant-lo en el seu import total per falta d’execució de l’activitat, i aprovar la devolució de 
636,36€, 50% de l’ajut que es va pagar a l’entitat per avançat. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:40 de tot el que jo 
com a secretària certifico. 
 


