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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 27 DE GENER DE 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:40 
Hora que acaba: 18:55 
 
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: 
 
Lourdes Martín Montero 
Felicita Romero Olivares 
Marc Palet 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 12 de gener de 2022 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de pagament 
número O/2021/73, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició i 
Reconeixement d’Obligació:: 
 

- Catalana de Televisió Local 78 SL; Impressió butlletí Informa’t i embossat; d’import 
3.463,20€; amb càrrec a la partida 21/9200/22799. 

- Quality Artist Manegement Productions SL; Honoraris gestió i producció de la Fira de 
Nadal 2021; d’import 9.075€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Giramon Educaciò Cultural i esdeveniments SL; Decoració interior, estructura tió amb 
túnel de globus i diversos elements; d’import 3061,30€; amb càrrec a la partida 
01/3380/22609. 
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- Consorci Besòs Tordera, Prestació Servei de clavegueram de Lliçà d’Amunt 
novembre 21; d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 
Consorci Besòs Tordera, Prestació Servei de clavegueram de Lliçà d’Amunt 
desembre 21; d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de Lliçà d’Amunt, desembre 21; 
d’import 56.864,13€, amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de Lliçà d’Amunt, línia A7, 
desembre 21; d’import 15.319,03€€, amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Oktitans SL; Parc Nadal 2021; d’import 12.777,60€; amb càrrec a la partida 
02/3300/60; amb càrrec a la partida 02/3300/22609. 

- Arbocat Sl; vestuari i equipament; d’import 5.611,€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Repui 2015 SL; ambulància Mercedes Sprinter ; d’import 3.652,53€; amb càrrec a la 
partida 12/1350/21400. 

- ABS Informàtica SL; Activitat de la firma biomètrica; d’import 6.177,27€; amb càrrec 
a la partida 15/9200/21600. 

- ABS Informàtica SL; Activitat de la seu electrònica; d’import 5.662,80€; amb càrrec a 
la partida 15/9200/21600. 

- Marca Feta SL; Subministrament de 8 rètols tipus mural d’accés al medi natural; 
d’import 3.775,20€; amb càrrec a la partida 13/1700/22699. 

- Lavola 1981 SAU; Redacció del Pla de contingència en salut pública local per fer 
front a la Covid-19; d’import 3568,50€; amb càrrec a la partida 26/3110/22699. 

- Associació protectora d’Animals de Granollers; Servei d’acollida d’animals; d’import 
3.172,62€; amb càrrec a la partida 13/1700/22699. 

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

- Sociedad General de Aguas Barcelona; desviació de canonada al c/ Amadeu Vives; 
d’import 5.001,74€; amb càrrec a la partida 1771610/61910. 

- Gruphostel Professional SL; Neteja i extracció campana casal de la gent Gran; 
d’import 8.712,15€; amb càrrec a la partida 17/9200/62202. 

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

- Servobiat; clavegueram; d’import 3.221,65€; amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 
- Mondo Ibérica SA; pintura camp bàsquet, instalꞏlació i muntatge; d’import 

15.992,82€; amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 
- Servobiat; connexions; d’import 5.440,16€; amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 
- Transports i Serveis Pou Padrós SL; Obra pas de vianants entre carrers Margarides 

i Roselles; d’import 4.622,20€; amb càrrec a la partida 17/1532/60901. 
- Solis Navarro, Francisco José; Allisat parets gols ajuntament; d’import 3.465,19€; 

amb càrrec a la partida 17/9200/62202. 
- Consorci Besòs Tordera; Obres de reparació i millora del clavegueram de Lliçà 

d’Amunt, novembre, 21; 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, desembre, 21; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 
- Sociedad Estatal de Correos I Telégrafos SA.; facturació desembre 2021; d’import 

3.186,45€;amb càrrec a la partida 16/9200/22201. 
 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- CULTURA 
 
3.1.1.- PRP2022/21 DEVOLUCIÓ PER INGRÉS INDEGUT     
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Expedient: 2022/103 
 
El dia 12 de gener de 2022, amb registre d’entrada número 361, la sra. J.M.A. ha presentat 
una instància solꞏlicitant la devolució de 5 entrades per l’espectacle Un Nadal amb el Mag 
Lari, que va tenir lloc a l’Ateneu l’Aliança el passat 18 de desembre, donat que no van poder 
assistir per causes de força major. 
 
La interessada adjunta a la instància documentació suficient que justifica les causes que van 
impedir l’assistència de la seva família a l’espectacle. i solꞏlicita que li sigui retornat l’import 
de 5 entrades, corresponents 4 d’adult i 1 de menor, per un import total de 45 €. 
 
Des de la Regidoria de Cultura s’ha comprovat la documentació i també que les entrades 
esmentades no es van validar el dia de l’esdeveniment. 
 
Vista la proposta del regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el retorn de l’import de 45€ a la sra. J.M.A. per no haver pogut assistir a 
l’espectacle del Mag Lari per causes de força major. 
 
Segon.- Procedir al pagament dels 45 € al compte corrent número indicat per la interessada. 
 
 
3.1.2.- PRP2022/44 SOLꞏLICITUD D’AJUT PER A LA COMPRA DE LLIBRES PER LA 
BIBLIOTECA CA L'OLIVERES A CÀRREC DEL FONS NEXT GENERATION    
 
Expedient: 2022/126 
 
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha publicat una convocatòria de 
subvencions per a l’adquisició de llibres destinats a les biblioteques del Sistema de lectura 
pública de Catalunya amb càrrec al Fons Next Generation UE (CLT097). 
 
Aquesta convocatòria té com a objectiu incrementar l’índex de lectura a través d’una 
aportació de 904.494,08 € destinats a les biblioteques públiques que, en total, podran adquirir 
450.000 exemplars de llibres en paper.  
 
Des de la regidoria de cultura proposem solꞏlicitar una ajut per import de 1.700,00€ per a 
l’adquisició de llibres de les categories de: geografia, biografia, historia, narrativa, narrativa 
juvenil, còmic, belles arts, esports i ciències aplicades. 
 
Vista la proposta del regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la solꞏlicitud de l’ajut per a l’adquisició de llibres destinats a les biblioteques 
del Sistema de lectura pública de Catalunya amb càrrec al Fons Next Generation UE 
(CLT097).. 
 
Segon.- Signar la documentació per tal de poder presentar-la a través d’EACAT  
 
 
3.2.- COMUNICACIÓ - TRANSPARÈNCIA 
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3.2.1.- PRP2022/10 LICITAR NOVAMENT EL SERVEI DE DISSENY GRÀFIC PER A 
L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT.    
 
Expedient: 2022/78 
 
En data de 16 de febrer de 2018 l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i Sergio Vera de los Ríos van 
signar el contracte del servei de disseny gràfic per a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.  
 
La durada d’aquest contracte era d’un any, de tal forma que el contracte finalitzava el 16 de 
febrer de 2019, amb la possibilitat d’atorgar-se pròrrogues anuals per acord de la Junta de 
Govern Local.   
 
Un cop finalitzada la vigència del contracte, va acordar-se la seva pròrroga d’un any més, de 
forma que aquest finalitzava el 16 de febrer de 2020. 
 
Posteriorment, va acordar-se una segona pròrroga d’un any més, de forma que aquest 
finalitzava el 16 de febrer de 2021. 
 
I encara es va acordar una tercera i última pròrroga d’un any més, de forma que aquest 
finalitza el 16 de febrer de 2022. 
 
Vista la proposta del Regidor de comunicació i transparència, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- LICITAR novament el servei de disseny gràfic per a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.:  
 
Segon.- RESOLDRE el contracte del servei de disseny gràfic per a l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt amb data de 16 de febrer de 2022. 
 
Tercer,. NOTIFICAR aquest acord a Sergio Vera de los Ríos, el qual, d’acord amb l’art. 225.6 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, oferint el servei fins la formalització del nou 
contracte.   
 
 
3.2.2.- PRP2022/18 LICITAR NOVAMENT EL SERVEI D’IMPRESSIÓ DEL BUTLLETÍ 
MUNICIPAL INFORMA’T.      
 
Expedient: 2022/105 
 
En data de 26 de febrer de 2018 l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i CATVL 97 SL van signar el 
contracte del servei d’impressió del butlletí municipal Informa’t.  
 
La durada d’aquest contracte era de dos anys, de tal forma que finalitzava el 26 de febrer de 
2020, amb la possibilitat d’atorgar-se una pròrroga de dos anys per acord de la Junta de 
Govern Local.   
 
Un cop finalitzada la vigència del contracte, va acordar-se la pròrroga de dos anys més, de 
forma que finalitza el 26 de febrer de 2022. 
 
Vista la proposta del Regidor de comunicació i transparència, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  LICITAR novament el servei d’impressió del butlletí municipal Informa’t.   
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Segon.- RESOLDRE el contracte del servei d’impressió del butlletí municipal Informa’t amb 
data de 26 de febrer de 2022. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a CATVL 97 SL, el qual, d’acord amb l’art. 225.6 de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, continuarà el servei fins a la formalització del nou contracte.   
 
 
3.2.3.- PRP2022/19   LICITAR NOVAMENT EL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
REPARTIMENT DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL INFORMA’T I AFEGIR-HI EL 
REPARTIMENT EN ELS DISSEMINATS, BARRIS DE LES OLIVERES I CAN 
FRANQUESA (2 LOTS).     
 
Expedient: 2022/107 
 
En data de 13 de març de 2018 l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i Dispublic Servicios de 
Publicidad SL van signar el contracte del servei de repartiment del butlletí municipal Informa’t. 
 
La durada d’aquest contracte era de dos anys, de tal forma que finalitzava el 13 de març de 
2020, amb la possibilitat d’atorgar-se pròrrogues anuals per acord de la Junta de Govern 
Local.   
 
Un cop finalitzada la vigència del contracte, va acordar-se la seva pròrroga d’un any més, de 
forma que aquest finalitzava el 13 de març de 2021. 
 
Posteriorment, va acordar-se una segona pròrroga d’un any més, de forma que finalitza el 
13 de març de 2022. 
 
Per altra banda, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt també va signar un contracte menor amb 
Sergio Martínez Sánchez per al servei de repartiment del butlletí municipal Informa’t en els 
disseminats, barris de Les Oliveres i Can Franquesa, i equipaments, el qual ja ha caducat.  
 
Vista la proposta del Regidor de comunicació i transparència, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- LICITAR novament el contracte del servei de repartiment del butlletí municipal 
Informa’t i afegir-hi el repartiment en els disseminats, barris de Les Oliveres i Can Franquesa 
(2 lots). 
 
Segon.- RESOLDRE el contracte per del servei de repartiment del butlletí municipal Informa’t 
amb data de 13 de març de 2016.  
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a Dispublic Servicios de Publicidad SL, el qual, d’acord 
amb l’art. 225.6 de la Llei de Contractes del Sector Públic, continuarà oferint el servei fins la 
formalització del nou contracte.   
 
 
3.2.4.- PRP2022/56   APROVACIÓ DE TRES CARTES DE SERVEIS MUNICIPALS    
 
Expedient: 2022/259 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va solꞏlicitar el recurs per a  l’elaboració de Cartes de servei 
municipals Dins de la convocatòria d’enguany del Catàleg de serveis 2021 de la Diputació 
de Barcelona,. 



 

6 
 

 
Durant els mesos maig a desembre, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt amb el suport tècnic del 
Servei d’Assistència a l’Organització Municipal de la Diputació de Barcelona ha elaborat tres 
Cartes de serveis: 
 

1. La Carta del Servei d’Atenció a la Ciutadania 
2. La Carta del Servei d’Escoles Bressol Municipals 
3. La Carta del Servei de la Biblioteca Ca l’Oliveres 

 
Les cartes de serveis són un instrument que representen el compromís de qualitat i de 
millora contínua que l’Administració adquireix amb la ciutadania, tal i com es contempla 
a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés i informació pública i bon 
govern  
 
“L'Administració pública ha de garantir que els serveis de la seva competència es 
presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat, i ha d'incloure cartes de 
servei en el marc regulador dels serveis públics finalistes que gestiona directament”.  
 
A través de les cartes de serveis, l’Ajuntament comunica a los persones usuàries dels seus 
serveis els compromisos de qualitat que assumeix en la seva prestació, així com els drets, 
deures i forma de participació que tenen en relació amb aquests. 
 
Les cartes de serveis són una eina viva que cal mantenir, modificar, avaluar i ajustar 
contínuament per tal que els compromisos que recull siguin oportuns i que aquest esforç es 
tradueixi en una millora contínua dels criteris i els nivells de qualitat de l’Administració en la 
prestació dels serveis a la ciutadania. 
 
Vista la proposta del Regidor de comunicació i transparència, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les Cartes del Servei d’Atenció a la Ciutadania, del Servei d’Escoles Bressol 
Municipals i del Servei de la Biblioteca Ca l’Oliveres 

 
Segon.- Publicar-les als diaris oficials i a la Seu electrònica de l’Ajuntament. 

 
Tercer.- Fer difusió de les Cartes de Serveis a traves dels diversos mitjans de comunicació 
municipals. 
 
 
3.3.- ACCIÓ SOCIAL 
 
3.3.1.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada 
usuari i la proposta de la Regidora d’acció social, la Junta de Govern Local, ACORDA 
atorgar els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
 

‐ PRP2022/7, L.S.S., un ajut de 480€ per a alimentació, motiu Covid, a repartir en 
tres lliuraments mensuals. 

‐ PRP2022/12, J.S.T., un ajut de 80€ per a transport per assistència a centre 
educatiu 

‐ PRP2022/15, D.C.O., un ajut de 253,80€ compra bombones de butà. 
‐ PRP2022/16, I.D.I., un ajut de 100€ per a medicació farmàcia 
‐ PRP2022/17, D.M.M., un ajut de 147,55€ per a transport, motiu Covid 
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‐ PRP2022/24, F.M.Y., un ajut de 210€ per alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

‐ PRP2022/25, Y.M.T., un ajut de 390€ per odontologia per infància en risc 
‐ PRP2022/29, B.A.L., un ajut de 180€ ajut per accés dels infants a la pràctica de 

l’esport 
‐ PRP2022/30, M.E.B.R.; un ajut de 360€ targeta moneder, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2022/32, N.G., un ajut de 80€ per a transport a centre educatiu. 
‐ PRP2022/45, V.G., un ajut de 300€ renovació targeta d’aliments i higiene, a repartir 

en tres lliuraments mensuals.. 
‐ PRP2022/48, A.M.C.R., un ajut de 44,80€ per a transport 
‐ PRP2022/53, J.P.V., devolució de 28,84€ per cobrament erroni Servei de 

Teleassistència 
‐ PRP2022/55; L.R.P., un ajut de 100€ targeta d’aliments, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
 
 
3.3.2.- PRP2022/13 PROJECTE BUTÀ A CASA: COMPRA D'ESTUFES 
 
Expedient: 2022/100 
 
El creixement de la pobresa, l'endeutament de la població per fer front als elevats preus 
de l'habitatge, l'augment de preu dels subministraments i la crisi sanitària i econòmica-
social que ha provocat la pandèmia, han provocat que moltes persones es trobin amb 
dificultats per mantenir el seu habitatge en unes condicions adequades de temperatura 
a un preu just. 
 
Des de la regidoria d’Acció social s’han detectat diverses situacions de pobresa 
energètica i els darrers hiverns s’ha portat a terme el projecte TREVA HIVERNAL amb 
l’objectiu de garantir la cobertura de les necessitats bàsiques a aquelles persones que 
no disposin de recursos suficients i es trobin en situació de vulnerabilitat. D’aquesta 
manera, es pretén donar suport i cobertura amb una estufa de préstec i bombones de 
butà per tal de mantenir l’habitatge amb una temperatura adequada durant els mesos 
de fred. 
 
S’ha contemplat l’entrega d’estufes i bombones de butà a les persones i famílies, que 
es valori que tenen mancances a l’hora d’escalfar la seva llar i que no poden cobrir 
aquesta despesa per un tema econòmic. A més, s’ha prioritzat famílies amb menors a 
càrrec i persones amb problemes de salut i dependència. 
 
Actualment són 69 les famílies que tenen estufa de butà adjudicada. Es valora realitzar 
una compra de 5 estufes per tenir-ne en estoc en un moment d’urgència per a les 
famílies amb aquesta necessitat. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- - Aprovar un ajut de 724,75€ per la compra de 5 estufes noves amb els adaptadors 
per posar 
les bombones. El preu de cada estufa és de 144,95€ (estufa i adaptador). 

 
 

3.3.3.- PRP2022/14 ACORD AMB L'AGÈNCIA D'HABITATGE DE CATALUNYA PER A 
L'ADHESIÓ A LA XARXA D'HABITATGES D'INSERCIÓ SOCIAL PER A L'ANY 2021. 
 
Expedient: 2022/94 
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Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social d’Adhesió a l’Acord de 6 de maig de 2021 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les Entitats socials/Ajuntaments integrants de la 
Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social, per l’any 2021. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- L’adhesió de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a l’Acord de 6 de maig de 2021 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les Entitats socials I Ajuntaments de la 
Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social, d’acord amb el Pla per al dret a l’habitatge, aprovat 
pel Decret 75/2014, de 27 de maig. 
 
Segon.- Formar part de les entitats socials i ajuntaments que constitueixen la Xarxa 
d’Habitatges d’Inserció social i que gestionen els programes d’habitatges d’inserció per 
a l’any 2021. 
 
Tercer.- Incorporar-se a la Xarxa i rebre els ajuts corresponents a l’any 2021, un cop 
presentades les justificacions de les despeses relatives als habitatges d’inserció que es 
relacionen a continuació 
 
DETALL DELS HABITATGES PRESENTATS A LA XHI 
C/ Sant Joan, 6 2n 1a. Lliçà d’Amunt. 08186 
 
 
3.3.4.- PRP2022/52 RATIFICACIÓ DECRET DE CESSIÓ TEMPORAL D’ÚS D’UN 
HABITATGE SOCIAL 
 
Núm. exp.: 2022/176 
 
S’acorda RATIFICAR el Decret d’Alcaldia número 73, emès el dia 24 de gener de 2021, 
que és 
del següent contingut: 
 

“Vista la proposta formulada per la regidoria d’Acció social en relació a la situació del 
Sr. E. F. C., per la que es proposa com a solució, la cessió temporal d’ús de l’habitatge 
de propietat municipal del carrer Matarranya, número --,--,-- amb un compromís de 
sortida màxim de 7 mesos per què tingui temps de trobar un nou allotjament. 
 
Vista la urgència de signar el contracte per tal que el senyor Fernández disposi d’un 
lloc on viure. 
 
És pel que HE RESOLT: 
 
Primer:- Aprovar la proposta d’ajut i Pla de treball presentada per la regidoria d’Acció 
social, en el sentit de realitzar una intervenció directa amb l’usuari per acompanyar-
lo i orientar-lo a fi de millorar la seva situació en tots els nivells. 
 
 
a) Objectius de treball 

 
- Cobertura de les necessitats bàsiques. 
- Adjudicació Lloguer social. 
- Cerca pis de lloguer 
- Formació 
- Inserció laboral 
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b) Com es desenvoluparà el pla de treball: Assistència a les visites programades amb 
serveis socials 
 
c) Avaluació: Seguiment des de serveis socials. 
 
d) Acció voluntària a fer: Està disposat a realitzar les accions voluntàries que es pactin 
 
Segon.- Aprovar el contracte de cessió d’ús pel pis del C/ Matarranya, --, --, durant el 
termini màxim de 7 mesos. 
 
Tercer.- Ratificar la present resolució en la propera Junta de Govern Local.” 

 
 
3.4.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.4.1.- PRP2022/61   APROVACIÓ DE DOS PROJECTES A EXECUTAR ATRAVÉS 
DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2022    
 
Expedient: 2022/285 
 
1 – El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya mitjançant RESOLUCIÓ EMT/3879/2021, de 
22 de desembre, obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les 
actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP (SOC – 
TRFO EELL REACT), i l’ORDRE EMT/176/2021, de 9 de setembre per la qual s’aproven les 
bases reguladores per la concessió de subvencions del programa, el qual l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt es vol adherir. 
 
2 - En el marc d'aquest objectiu estratègic, el Programa Treball i Formació vol facilitar a les 
persones treballadores amb dificultat d'accés al treball, la millora de la seva ocupabilitat 
facilitant-los competència professional mitjançant experiència laboral i formació.  
 
Com a colꞏlectius prioritaris d'intervenció són les persones amb especials dificultats 
d'integració en el mercat de treball, amb particular atenció a aquelles amb dèficit de formació, 
dones, persones en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per 
desocupació, i més grans de 52 anys. 
 
Vista La proposta del Regidor de promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar els següents projectes a executar mitjançant el Programa Treball i Formació 
subvencionats per la Generalitat de Catalunya: 
 

- Fem lluir els nostres equipaments (2 contractes). 
- Suport a la gestió de residus i neteja viaria (2 contractes). 

 
Segon.-  Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.5.- MEDI AMBIENT - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.5.1.- PRP2022/37  APROVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE 
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA J.J.P.T. 
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Expedient: 2021/5175 
 
L’interessat indicat a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 

J.J.T.P. Barri Palaudalba 
Terrier Staffordshire 

Americà 
 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos al solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 J.J.T.P. 510 07/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.5.2.- PRP2022/38   APROVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE 
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA  DE LA SRA. R.G.M.  
 
Expedient: 2021/5103 
 
La interessada indicada a continuació ha solꞏlicitat la renovació de la llicència 
administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 R.G.S. Barri Can Salgot Akita Inu 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos a la solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 R.G.S. 52AR1 04/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord la interessada. 
 
 
3.5.3.- PRP2022/39   APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE LLICENCIA PER A LA 
TINENÇA DE GOSSOS DE RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA  DEL SR. E.P.G. 
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Expedient: 2021/5100 
 
L’interessat indicat a continuació ha solꞏlicitat la modificació de la llicència administrativa 
per a la tinença d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 

E.P.G. 
Barri 
Palaudalba

Terrier Stafforshire Americà  
American Blue

 
 Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos al solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 E.P.G. 368M 06/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.5.4.- PRP2022/40 APROVACIÓ SOL.LICITUD RENOVACIÓ LLICÈNCIA PER A LA 
TINENÇA DE GOS DE RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DEL SR. J.M.G.  
 
Expedient: 2021/5094 
 
L’interessat indicat a continuació ha solꞏlicitat la renovació de la llicència administrativa 
per a la tinença d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 J.M.G. Barri Can Salgot Akita Inu 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos al solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 J.M.G. 52R 05/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
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3.5.5.- PRP2022/41   APROVACIÓ DE RENOVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA 
TINENÇA DE GOS DE RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DEL SR. F.I.J. 
 
Expedient: 2021/4774  
 
L’interessat a continuació ha solꞏlicitat la renovació de la llicència administrativa per a 
la tinença d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 F.I.J. Barri Ca l’Esteper Dog Argentí 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos al solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 F.I.J. 138R 03/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.5.6.- PRP2022/42   APROVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE 
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA  DEL SR. Y.C.C. 
 
Expedient: 2021/4530 
 
L’interessat indicat a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 Y.C.C. Barri Can Rovira Vell Pit Bull Terrier 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos al solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 Y.C.C. 504 02/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
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3.5.7.- PRP2022/43   APROVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE 
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA  DE LA SRA. A.H.S. 
 
Expedient: 2021/4527 
 
La interessada indicada a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la 
tinença d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 N.G.M. Barri Can Rovira Vell Pit Bull Terrier 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos a la solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 N.G.M. 503 01/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord la interessada. 
 
 
3.5.8.- PRP2022/62 CONCÓRRER A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE L’AGÈNCIA 
CATALANA DE L'AIGUA PER TREBALLS DE MANTENIMENT DE LA LLERA DEL 
RIU TENES 
 
Expedient: 2022/286 
 
1 – Vista la convocatòria d’ajuts de l’Agència Catalana de l’Aigua segons la RESOLUCIÓ 
ACC/3922/2021, de 30 de desembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions 
adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres 
públiques en trams urbans. 
 
2 – Atès el conveni signat entre l’ACA i l’Ajuntament pels treballs de manteniment i 
conservació de la llera del riu Tenes, a través del qual es fan treballs de manteniment amb 
caràcter periòdic per tal de reduir el risc d’inundacions i millorar la qualitat ecològica del riu, i 
pel qual l’Ajuntament cofinança una part de les despeses (IVA). 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar concórrer a la convocatòria de l’Agència Catalana de l’Aigua segons la 
RESOLUCIÓ ACC/3922/2021, per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals 
per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams 
urbans, amb una solꞏlicitud per import de 11.508,37€, IVA exclòs. 
 
 
3.6.- ESPORTS 
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3.6.1.- PRP2022/51 APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS QUE REGIRAN LA 
CONTRACTACIÓ DE L’ARRENDAMENT DEL BAR DEL CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL  
 
Expedient: 2022/134 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha rebut la renúncia expressa de l’arrendatària que havia 
guanyat el concurs d’arrendament del Bar del Camp de Futbol Municipal, i al ser la única 
interessada, el concurs ha quedat desert. 
 
En aquest període s’ha fet una neteja i millora dels elements estructurals del local i s’ha 
adquirit nous equipaments industrials per la cuina i la neteja. 
 
Després d’aquestes millores cal tornar a licitar el servei de bar del camp de futbol. 
 
Vista la proposta del Regidor d’esports 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Plec de condicions per a la licitació de l’Arrendament de les instalꞏlacions 
i els bens del Bar del Camp de Futbol municipal. 
 
Segon.- Publicar el Procediment per poder reprendre el servei el més aviat possible. 
 
 
3.6.2.- PRP2022/63  APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS QUE REGIRAN LA 
LICITACIÓ DEL SERVEI INTEGRAL DE LA PISCINA MUNICIPAL 
 
Expedient: 2022/283 
 
1 - El 2021 va acabar el període de concessió de la Gestió integral del Servei de la Piscina 
municipal, amb l’arrendatària Pilar Galván de 4 anys.  
 
2- S’ha fet una revisió de les instalꞏlacions i estan en bones condicions al finalitzar la 
concessió i hi ha tot l’inventari que figura a l’Annex 2 del contracte, en bon estat. 
 
3- S’ha revisat el plec del contracte per tornar a licitar el servei. 
 
Vista la proposta del Regidor d’esports 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Plec de condicions que ha de regir la licitació del Servei integral de la 
Piscina municipal. 
 
Segon.- Publicar el concurs per poder donar servei el 2022. 
 
 
3.7.- TRANSPORT PÚBLIC - MOBILITAT 
 
3.7.1.- PRP2022/11   INCORPORACIÓ DE LA QUARTA UNITAT DE LA FLOTA DE 
TLA    
 
Expedient: 2022/88 
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El 16 de novembre de 2018, va iniciar-se el servei de transport urbà al sector de Can 
Montcau, per tal de donar compliment a les propostes de mobilitat que determina l’EAMG del 
Pla Parcial urbanístic del sector discontinu Can Montcau – Can Malé, pel que fa al transport 
urbà, es va presentar una proposta inicial de servei a l’Empresa Sagalés SA, per tal que 
valorés els costos de la nova implementació d’un servei de transport públic, tenint present 
l’estructura existent al municipi a través de Transports de Lliçà d’Amunt. Aquesta primera 
proposta de servei, es va posar en marxa de forma ràpida, sense estar inclosa en la 
estructura i pressupost del servei del 2018, pel que es va iniciar amb material rodant de 
l’empresa operadora i per tant sense ser vehicles assignats al servei i que no complint les 
característiques dels vehicles Classe I per prestar un servei urbà. 
 
Per tal de regularitzar la situació inicial de l’assignació de vehicle a la flota, el setembre del 
2019, es van realitzar diverses proves amb un autobús Volvo 7900 Hybrid, de 10,6 metres, 
amb capacitat per a 26+59 adaptada a PMR, per validar-ne la seva idoneïtat. Aquesta 
tramitació va quedar aturada de sobte el març del 2020, motivada per la pandèmia, que va 
obligar a reduir els serveis de forma dràstica, fins el més d’octubre, el que va suposar una 
caiguda molt important dels usuaris al llarg del 2020. 
 
Aprofitant l’aturada per la definició i compra d’un nou vehicle, es va aprofitar aquest període, 
per seguir fent proves amb altres vehicles, per tal que ens aportessin un coneixement més 
amplia de les ofertes de material rodant existents al mercat. Una va ser amb un autobús 
Solaris Urbino de 8,6 metres, amb capacitat per a 16+36 adaptada a PMR, el mes d’abril de 
2020 i l’altre amb un autobús Karsan Atak Elèctric de 8,0 metres, amb capacitat per a 18+34 
adaptat a PMR. 
 
Un cop superats els períodes més crítics i constatant que el conjunt del servei de TLA està 
tenint una recuperació un 10% superior a la mitjana del conjunt de serveis, es veu necessari 
regularitzar la definició i compra de la 4a unitat que ha ser assignada al servei de TLA de 
forma permanent. Aquest fet es veu reforçat per la consolidació del passatge de la línia A7, 
a la qual anirà destinada la nova unitat, ja que si bé la seva posada en servei ha estat en un 
moment complicat per a tots, aquest ho ha estat especialment pels transports públics, però 
malgrat això, el creixement de la línia A7, no ha deixat de créixer amb resultats molt 
esperançadors: 
 
A7 2019 - 17.210 usuaris A7 2020 - 22.997 usuaris  A7 2021 - 27.618 usuaris. 
 
Per tal de recuperar la tramitació de la incorporació de la 4a unitat de la flota de TLA, que va 
quedar estroncada tal com s’ha exposat anteriorment, i que un cop fetes les corresponents 
proves sobre el terreny, així com la validació per part de l’Empresa Sagalés, SA, que el 
material rodant proposat es adient per a l’explotació del servei i l’empresa disposa 
d’experiència suficient amb vehicles de la mateixa marca i model, 
 
Vista la proposta del Regidor de transport públic i mobilitat. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
 
Primer.- Comunicar a l’Empresa Sagalés SA, operadora del servei de Transports de Lliçà 
d’Amunt, que incorpori una nova unitat Classe I, marca Volvo 7900 Hybrid, de 10,6 metres, 
amb capacitat per a 26 passatgers asseguts i 59 drets i adaptat per 1 plaça de PMR. 
 
Segon.- Que en cas de que al finalitzar la vigència del conveni de servei de transport urbà 
amb l’Empresa Sagalés, SA, aquesta unitat serà subrogada a la nova concessió o 
amortitzada per part de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt; en ambdós casos, l’Empresa Sagalés, 
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SA, a la finalització del seu conveni, rebrà l'import pendent d'amortitzar incloent les despeses 
financeres. 
  
 
3.7.2.- PRP2022/31 CANVI TITULAR I SUPLENT DE LA PARADA 41 DEL MERCAT 
SETMANAL   
 
Expedient: 2022/124 
 
El Sr J.P.G., titular de la parada núm. 41 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà 
d'Amunt, ha solꞏlicitat, per instància amb registre d'entrada número 13608, el canvi de 
titular i de suplent per jubilació, proposant el senyor M.H.R. com a titular i de suplent el 
senyor N.H.R. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet el canvi de titular i suplent, de la parada sempre 
que el titular estigui al corrent de les obligacions tributàries.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de titular i suplent  de la parada 41 del mercat setmanal de Lliçà 
d’Amunt, essent el nou titular M.H.R. i el suplent N.H.R. 
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat, a partir del corresponent al 1r. Trimestre 
de 2022 d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.7.3.- PRP2022/34   CONTRACTE DE NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES 
MARQUESINES DE LES PARADES DE  TRANSPORT DE LLIÇÀ D’AMUNT TLA.    
 
Expedient: 2022/135 
 
Davant la necessitat de conservació i neteja de les 17 marquesines del servei de TLA, es 
veu necessària la contractació d’una empresa especialitzada en la neteja de mobiliari urbà, 
per tal de poder mantindré les marquesines en un estat de conservació adient. 
 
S’han demanat 3 ofertes per la neteja i conservació de les marquesines de les parades de 
TLA, inicialment són 17 marquesines, subdividides en 3 models, les que s’incorporen al plec 
de condicions de neteja i conservació 
 
Relació de marquesines, situació i models: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓ  DE  MARQUESINES  DE  TLA  INCLOSES  EN  EL  CONTRACTE DE  NETEJA

NÚM TIPUS CODI BARRI INDRET

1 TLA A 0001 CA L'ARTIGUES Ca l'Artigues (rotonda)

2 TLA B 0005 PINEDA VALLÈS Amadeu Vives, 2

3 TLA B 0008b PINEDA VALLÈS Pg. Sant Valerià, 354

4 TLA A 0008a PINEDA VALLÈS Pg. Sant Valerià, 354

5 TLA A 2594 EL PLA Anselm Clavé, 223

6 TLA C 2734 EL PLA Anselm Clavé, 224

7 TLA A 3857a CENTRE Torrent de Can Bosc, 4

8 TLA A 3857b CENTRE Torrent de Can Bosc, 4

9 TLA A 3894a CAN MONTCAU Ps. del Comerç

10 TLA A 3894b CAN MONTCAU Ps. del Comerç

11 TLA A 4077 MOLÍ D'EN FONOLLEDA Països Catalans, 17

12 TLA A 5724 SANT JOAN Anselm Clavé, 4-6
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MODELS 
A:  TLAdisseny           B:  Qualiret amb vidres  C.  Qualiret 
sense vidres. 

 
Programació de les neteges de les marquesines: 
La programació de les neteges i conservació de les 17 marquesines serà mensual. 
La previsió d’inici de les neteges, es programa per la primera quinzena de gener i finalitzarà 
el més de desembre de 2022. 
 
Cost total anual de les neteges de les marquesines: 
S’han solꞏlicitat tres pressupostos per la neteja i conservació de les marquesines de 
Transports de Lliçà d’Amunt, de titularitat de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a les empreses 
ESTRELLA LIMPIEZAS BARCELONA, HERSA i LIMPIEZAS OLANDA: 
 
-ESTRELLA LIMPIEZAS BARCELONA: 420,75€ neteja/mensual 
 
-HERSA: 216,75€ neteja/mensual 
 
-LIMPIEZAS OLANDA: 570,00€ neteja/mensual 
 
Vistes les ofertes presentades i essent l’oferta més avantatjosa per la seva relació 
qualitat/preu la que presenta l’empresa HERSA 
 
Vista la proposta del Regidor de Transport públic i mobilitat, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-. Adjudicar a l’empresa HERSA Serveis Publicitaris, SL, NIF B-66.983.891, el servei 
de neteja i conservació de les marquesines de les parades de transport de Lliçà d’Amunt 
TLA, fins al desembre de 2022, per un import de 2.601,00€, més IVA total despesa 
3.147,21€, amb càrrec a la partida 11-4400-22699 - senyalització i parades. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.8.- INTERVENCIÓ 
 
3.8.1.- PRP2022/46   APROVACIÓ DEL PAGAMENT A L’ASSOCIACIÓ DE 
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL, DE LA TERCERA BESTRETA DINS EL 
CONVENI PER A L’ADQUISICIÓ DE VEHICLES, 2021.    
 
Expedient: 2022/156 
 
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 16.12.2021, per a l’atorgament 
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d’una subvenció per 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. 
 
Vist que l’Associació ha presentat la següent factura proforma, per tal que en virtut del pacte 
Quart del conveni, l’Ajuntament faci un pagament avançat pel seu import, que justificaran 
amb la posterior factura definitiva de compra: 
 
COMERCIAL VILA-VILA, S.A. (CIF: A08585275) 
Data fra proforma: 06.10.2021 
Núm. Fra Proforma: 52297 
Concepte: NUEVA TRANSIT MIXTA TRACCIÓN DELANTERA FT 350 L2 M1 TREND 2.0 
       EcoBlue Hybrid 96KW (130CV) Euro 6.2 
Total base imposable 1 unitat (amb opcions, i aplicat promocions): 22.841,47 € (sense IVA) 
IVA 21%: 4.796,71 € 
Matriculació i pre-lliurament: 550,00 €  
Pressupost total 1 Unitat: 28.188,18 € 
 
Vist que hi ha saldo suficient a l’aplicació 12-1350-48001 del pressupost 2021, per fer el 
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 28.188,18 €, per a l’adquisició del vehicle indicat, com a tercer 
pagament avançat de l’ajut del conveni 2021 per a l’adquisició de vehicles.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
 
3.8.2.- PRP2022/47   APROVACIO DE BESTRETES CAIXA FIXA PER A L'ANY 2022    
 
Expedient: 2022/157 
 
Atès que per al funcionament de les diferents àrees es considera adient establir una sèrie de 
bestretes. 
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les següents bestretes per a l’any 2022: 
 
- Esports: 300€. 
- Brigada de residus: 500€. 
- Escola Bressol Nova Espurna: 150€. 
- Escola Bressol de Palaudàries: 150€. 
- Joventut: 300€. 
- Serveis Socials: 600€. 
- Biblioteca Ca l’Oliveres: 150€. 
- Cultura: 500€. 
- Cooperació: 200€ 
 
Segon.- Establir les següent condicions per al gaudi de les esmentades bestretes: 
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1.- El responsable de la custòdia i justificació d’aquestes bestretes serà el tècnic responsable 
de cada Departament. 
 
2.- Els imports establerts es poden incrementar puntualment per a satisfer alguna necessitat 
puntual d’algun Departament, prèvia solꞏlicitud motivada per part del tècnic responsable i 
aprovació per part de la Junta de Govern Local. 
 
3.- Aquests imports no tenen caràcter periòdic, reposant-se a mesura que es vagin justificant. 
 
4.- Els esmentats imports hauran de quedar totalment justificats al tancament de l’exercici. 
 
Tercer.- Notificar el  present acord als tècnics responsables de cada Departament. 
 
 
3.8.3.- PRP2022/49   APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 
COMERÇOS I SERVEIS DE LLIÇÀ D’AMUNT (CIS), DE L’AJUT CONCEDIT 
MITJANÇANT CONVENI PER A L’ANY 2021.    
 
Expedient: 2022/158 
 
Vist el conveni entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Associació Comerços i Serveis de 
Lliçà d’Amunt (CIS), amb CIF G42921387, per al foment del comerç local per a l’any 2021, 
aprovat en Junta de Govern Local de 28.10.2021, pel qual s’atorgà a l‘entitat una subvenció 
de 2.700 euros. 
 
Vist l’informe de la regidoria de Promoció Econòmica, de 17.01.2022, favorable respecte la 
justificació presentada per l’entitat, i respecte el pagament a aquesta de 1.350 euros en 
concepte del 50% restant de l’ajut, atès que es va fer un pagament avançat del 50% de la 
subvenció un cop signat el conveni. 
 
Vist que hi ha saldo suficient en la partida 08 4310 48001 del Pressupost municipal de 
despeses de 2021, per atendre aquest pagament. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la justificació presentada per l’Associació Comerços i Serveis de Lliçà 
d’Amunt (CIS), de la subvenció atorgada per l’Ajuntament per a l’any 2021. 
SEGON: Aprovar el pagament a l’Associació Comerços i Serveis de Lliçà d’Amunt (CIS), 
de 1.350 euros, en concepte del 50% restant de l’ajut un cop justificat, amb càrrec a la 
partida indicada. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.8.4.- PRP2022/57   APROVACIÓ DE LA TERCERA JUSTIFICACIÓ DE L'ALIANÇA 
DE L’AJUT PER A ACTIVITATS CULTURALS I ESPECTACLES INFANTILS, DINS 
EL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT 2021.    
 
Expedient: 2022/263 
 
Vist l’informe tècnic de la Regidoria de Cultura de 19 de gener de 2022, favorable respecte 
la tercera justificació presentada per l’entitat Ateneu L’Aliança, dins el conveni amb 
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l’Ajuntament per a 2021, per a activitats culturals i espectacles infantils, que es transcriu a 
continuació:  
 

“INFORME TÈCNIC RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA A L’ATENEU L’ALIANÇA EN CONCEPTE D’ORGANITZACIÓ 
D’ACTIVITATS I ESPECTACLES INFANTILS EN EL MARC DEL CONVENI ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT I L’ATENEU L’ALIANÇA PER A L’ANY 2021 

 
En data 31 de desembre, amb números de registre d’entrada 15162 i 15164, l’entitat 
Ateneu l’Aliança presenta documentació per justificar la subvenció concedida per a 
la organització d’ACTIVITATS CULTURALS i ESPECTACLES INFANTILS en el 
marc del conveni de colꞏlaboració vigent. 
 
El conveni de colꞏlaboració signat amb l’entitat el passat juliol de 2017 contempla el 
suport econòmic de l’Ajuntament a l’entitat amb la quantitat de 15.000,00€ en 
concepte d’organització d’una programació estable d’activitats culturals, i de 
6.000,00€ per a la organització d’un cicle d’activitats i espectacles infantils. 

 
En aquest exercici l’entitat ja ha presentat dues justificacions parcials anteriors, pel 
que l’import que resta a les assignacions és de 2.128,40€ per activitats infantils i de 
8.752,94€ per la programació d’activitats. 

 
Revisada la documentació aportada es comprova que l’entitat presenta relació de 
factures degudament complimentada, una fitxa resum de l’activitat, una memòria 
d’activitat amb el pressupost econòmic i els cartells utilitzats per la difusió on es 
verifica que s’inclogui la imatge corporativa de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt com a 
ens colꞏlaborador. 

 
Adjunto a aquest informe un quadre resum amb la validació de la justificació 
presentada per l’entitat i, en aquest sentit, s’accepten despeses per import de 
2.128,40€ en quant a la programació d’espectacles infantils i de 8.752,94€ en 
referència a la programació d’activitats, quedant ambdues línies totalment 
justificades. 

 
CONCLUSIÓ 

 
Per tot l’exposat anteriorment, emeto informe FAVORABLE per tal que es pugui fer 
efectiu el pagament de l’import de 10.881,34€ en concepte d’activitats culturals i 
infantils programades entre els mesos de setembre i desembre de 2021.” 

 
Vist que hi ha saldo suficient en la partida 01 3380 48001 del Pressupost municipal de 
despeses de 2021, per atendre aquest pagament. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la tercera justificació presentada per l’Ateneu l’Aliança, dins el conveni amb 
l’Ajuntament per a l’any 2021 per a l’organització d’activitats culturals i infantils. 
 
Segon.- Aprovar, d’acord amb l’anterior, un últim pagament de 10.881,34€ a l’Ateneu 
l’Aliança, dels quals 8.752,94€ corresponen a activitats culturals i 2.128,40€ a espectacles 
infantils, dins el conveni 2021. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
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3.8.5.- PRP2022/65 PAGAMENT DE SUBVENCIONS A PROJECTES I ACTIVITATS 
D'UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL, CONVOCATÒRIA D’ESPORTS, ANY 
2021, UN COP JUSTIFICATS (CINQUÈ GRUP)   
 
Expedient: 2022/295 
 
Vist l’informe informe favorable de la regidoria d’Esports, respecte les justificacions 
presentades per tres entitats beneficiàries de subvencions concedides dins la convocatòria 
d’Esports, dins els ajuts a projectes i activitats d’utilitat pública i interès social, per a l’any 
2021, amb la particularitat que el Club Fútbol Sala Vall del Tenes (CIF G61665311), només 
ha justificat la meitat de la subvenció donat que per motius de la pandèmia no ha pogut 
realitzar un dels esdeveniments previstos, valorat en 1.200,00€. 
 
Vist que s’ha fet un pagament avançat del 50% dels ajuts. 
 
D’acord amb l’anterior, procedeix pagar els següents imports: 

Esports CIF
Ajut 

atorgat

Ajut 
justifica

t

1r 
pagamen

t  

Resta 
penden

t

Club Bàsquet Lliçà d’Amunt 
G6174391

0
2.700,0

0 2.700,00 1.350,00 
1.350,0

0

UEC Vall del Tenes 
G5819984

5 600,00 600,00 300,00 300,00
Club Fútbol Sala Vall del 
Tenes 

G6166531
1

2.400,0
0 1.200,00 1.200,00 0,00

TOTAL A PAGAR: 
  1.650,0

0
 
Vist que existeix saldo suficient en l’aplicació 07 3410 48000 Subvencions Esports, del 
Pressupost municipal de despeses de 2021, per fer els pagaments. 
 
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’Esports, dels d’ajuts a projectes i activitats de l’any 
2021. 
 
Segon.- Aprovar el pagament dels imports indicats, a càrrec de l’aplicació especificada. 
 
Tercer.- Acceptar la renúncia de l’entitat Club Fútbol Sala Vall del Tenes (G65697476), de la 
part no justificada de l’ajut concedit, i revocar-lo parcialment en 1.200 euros. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2022/67   APROVACIO DEL CONTRACTE MENOR PER LA COMPRA 
PROGRAMA CONVOCA GESTIO CONOCATORIES    
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Expedient 2022/223 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist l’informe, emès en data 24/01/2022, per Laia Estatuet Castillo tècnic municipal, de 
necessitat i conformitat de contractar el servei de proposta d’aprovació del programa 
Convoca gestió convocatòries, i que es transcriu literalment a continuació: 
 
“INFORME DE NECESSITAT I CONFORMITAT DE CONTRACTE MENOR (OBRES VEC 
INFERIOR A 40.000€, SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS VEC INFERIOR A 15.000€) 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Es necessària la contractació del servei de Gestió de Convocatòries de selecció de personal 
per un    

 
 Import de 7.200€ més IVA cost recurrent anual,  i de 4.000€ més IVA cost Set-up. 
 Empresa: Soluciones Avanzadas en Informática Aplicada, S.L. (SAVIA) 
 NIF B80004732 
 Termini anual  
 Partida pressupostaria: 2022 15 9200 62600 
 RC:2022/26 
  Núm. Expedient 2022/223 
  Descripció del contracte: gestió automatitzada i digitalitzada de convocatòries 

públiques de selecció de personal 
 Adjudicatari Soluciones Avanzadas en Informática Aplicada, S.L. (SAVIA) amb NIF 

B80004732 
  Codi CPV 72212450-8   

 
Que no ha estat possible solꞏlicitar tres pressupostos per tractar-se d’un programa de 
selecció de personal molt específic en el sector públic i al no haver més empreses 
tecnològiques que l’hagin desenvolupat. 
Que es considera que el contractista adjudicatari reuneix els requisits de capacitat i solvència 
necessaris per a realitzar la prestació i que no està incurs en cap prohibició de contractar 
d’acord amb l’article 71 de la Llei 9/2017 de Contractes del sector públic. 
 
2.-NO SUPERACIÓ DELS LLINDARS DE L’ARTICLE 118.1 LCSP 
Que es tracta de contractes de valor estimat inferior a: 
-15.000 euros-contractes serveis i subministraments 
 
3.-  NECESSITAT I IDONEITAT DEL CONTRACTE 
Que d’acord amb l’article 28 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, les necessitats 
que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte 
i contingut per satisfer- les, son les següents:  
 
La implantació d’aquesta solució informàtica permetrà digitalitzar la gestió dels processos 
selectius de personal, agilitzant així el procés de selecció i alhora facilitant als participants la 
seva inscripció d’una forma més senzilla i àgil.  
 
4.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT  
D’acord a l’article 63.3. a) l’Ajuntament utilitza un procediment diferent a l’obert o al restringit, 
ja que el present contracte es troba dins dels llindars de l’article 118.1. 
 
5.- INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 
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Que l’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnic i humans necessaris per realitzar el treball, 
i per tant es considera necessari la contractació d’una empresa externa per la realització dels 
mateixos, considerant que l’actuació que es pretén contractar es adequada a la finalitat que 
es persegueix. 
 
6.- JUSTIFICACIÓ DE QUE NO EXISTEIX FRACCIONAMENT  
Que no s’ha fraccionat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de 
la contractació i que el contractista amb que es proposa la subscripció d’aquest contracte no 
ha estat contractat mitjançant contractes menors que individual o conjuntament superin la 
xifra indicada per a la contractació menor dins del mateix exercici pressupostari. 
 
7.- DESPESA AMB FINANÇAMENT AFECTAT:  No” 
 
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 Govrn Local, ACORDA:: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Soluciones Avanzadas en Informática Aplicada, S.L. 
(SAVIA), amb CIF/NIF B80004732, i codi CPV 72212450-8, el contracte menor del 
subministrament, per un import de 8.712 € (IVA inclòs), i per un import únic de SET-UP 
de 4.840€ (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. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
4.2.- PRP2022/64   CONTRACTE MENOR ESQUIADA JOVE    
 
Expedient: 2022/196 
 
La Regidoria de Joventut organitza l’Esquiada Jove 2022 el dia 12 de Febrer.  
 
Vist l’informe, emès en data 25 de Gener de 2022, per la tècnica municipal de Joventut, de 
necessitat i conformitat de contractar el servei de l’Esquiada Jove 2022, i que es transcriu 
literalment a continuació: 
 
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 Viatges Plus, amb NIF A58996448, i codi CPV 60172000-4 
 Alquiler de autobusos y autocares con conductor i 37416000-7  Equipo para actividades 
de ocio, el contracte menor de l’Esquiada Jove 2021, per un import de 7.200,00€ Euros (IVA 
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inclòs), per un termini de data inici d’execució 20 de febrer de 2021 i data fi prevista 12 de 
febrer de 2022. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a despesa 
màxima del contracte. 
 
Tercer.- La presentació de les factures per la prestació del servei/subministrament es 
realitzarà en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
4.3.- PRP2022/66   ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN 
SISTEMA D'ENREGISTRAMENT DE VIDEOVIGILÀNCIA, ANÀLISI DE VIDEO I ALERTA 
(BLACK LIST) PER A LA POLICIA LOCAL 
 
Expedient: 2022/308.  
 
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació del Procediment per a l’adjudicació 
del contracte del subministrament d’un sistema d'enregistrament de videovigilància, anàlisi 
de video i alerta (Black List) per a la Policia Local de Lliçà d’Amunt, i havent-se estimat 
com a correcta i degudament motivada, una vegada acreditat el compliment dels 
requeriments efectuats a les empreses proposades, tot això dins de termini. 
 
Vist l’informe favorable de la fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes legalment, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte del subministrament d'un sistema d'enregistrament de 
videovigilància, anàlisi de video i alerta (Black List) per a la Policia Local de Lliçà d’Amunt 
a la següent empresa: 
 
- ALPHANET SECURITY SISTEMS SL, per un import de 51.698,79 €, IVA exclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, citant-lo per a concórrer a la signatura del 
contracte dins el termini de quinze hàbils des de la recepció d’aquesta notificació. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la resta de participants en la licitació. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:55 de tot el que jo 
com a secretària certifico. 
 
 


