
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 28 DE FEBRER DE 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:10 
Hora que acaba: 18:45 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Padrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
David Morales Campos 
 
També hi 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 14 de febrer de 2022 
 
 
2.- DESPESES 
 
2.1.- S’acorda aprovar la relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de 
pagament número O/2022/3, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició i 
Reconeixement d’Obligació: 
 

- A.R.A So, Sonorització i Ilꞏluminació SL; producció i execució tècnic de so i llum pel 
Pessebre Vivent; d’import 3.980.90€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- A.R.A So, Sonorització i Ilꞏluminació SL; producció i execució tècnic de so i llum per 
Opera i Sarsuela al Pavelló d’esports; d’import 3.582,98€; amb càrrec a la partida 
01/3380/22609. 

- Petro Santa Eulàlia SL; Subministrament gasoil C; d’import 4.250€; amb càrrec a la 
partida 03/3230/22102. 



- Sanz Alvarez Josefa, lloguer de 3 carrosses de Reis 2022, d’import 12.100€; amb 
càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Produccions Artístiques Victori SL; contractació de “3 camells itineraris” el 5/1/2022; 
d’import 4.053,50€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Produccions Artístiques Victori SL; contractació de “Gisela + 3 coristes itineraris” el 
5/1/2022; d’import 6.587€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Aluminios Montornès SL; fabricació i muntatge d’estructura de porta practicable; 
d’import 5.751,99€; amb càrrec a la partida 25/1532/21300. 

- Aluminios Montornès SL; fabricació i muntatge d’estructura de porta practicable, més 
un fixe amb panel; d’import 8.905,91€; amb càrrec a la partida 25/1532/21300. 

- Servobiat; Actuació carrer Roselles; d’import 3.901,04€; amb càrrec a la partida 
25/1532/21000. 

- Produccions Artístiques Victori SL; contractació de Opera Sarsuela gran format el 
2/1/2022; d’import 5.203€; amb càrrec a la partida 01/3370/22609. 

- Wolters Kluwert España SA; Subscripció “El consultor de los Ayuntamientos”; 
d’import 3.459,60€; amb càrrec a la partida 16/9200/22001. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport, gener 22; d’import 56.864,09€; 
amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport, línia A7,, gener 22; d’import 
15.319,05€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

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

 
 
2.2.- S’acorda aprovar la relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de 
pagament número O/2022/5, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició i 
Reconeixement d’Obligació: 
 

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

- Comercial Gasuir SL; adquisició carburant; d’import 9.122,07€; amb càrrec a la 
partida 18/1621/22103. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, entrada de matèria 
orgànica a planta desembre 2022, impropis 3,34%; d’import 5.098,22€; amb 
càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones transferides 
resta, desembre 2022; d’import 6.057,36€ amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones eliminades resta, 
desembre 2022; d’import 35.142,84€, amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones eliminades resta, 
directe Mataró desembre 2022; d’import 4.373,33€ amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Draulic Fren S.L.; connector comandament i altres; d’import 3.012,60€; amb 
càrrec a la partida 18/1621/21400. 

- Blanch Martínez David, Conceptualització campanya i continguts; d’import 
9.980,08€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

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

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, Servei Comarcal de 
Deixalleries, 1r. Trimestre 2022; d’import 42.748,25€, amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, quota dels municipis 
adherits al Consorci, 1r. Trimestre 2022; d’import 22.889,36€, amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 



- Draulic Fren S.L.; actuador 20/27 i altres; d’import 5.567,10€; amb càrrec a la 
partida 18/1621/21400. 

- Fraikin Assets S.A.S., lloguer camió, gener 2022; d’import 6.177,63 €; amb 
càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Comercial Gasuir SL; adquisició carburant; d’import 9.238,47€; amb càrrec a la 
partida 18/1621/22103. 

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

- Iberdrola Clientes SAU., energia elèctrica; d’import 3.037,81€; amb càrrec a la 
partida 15/1650/22100. 

- Trillas Palma, Olga; Activitat Paintball Fira de Nadal; d’import 3.630€; amb càrrec 
a la partida 02/3300/22609. 

- Decomo X Arte SL; Producció cavalcada de Reis 2022; d’import 4.362,78€; amb 
càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Viatges Plus; bus + forfait+ assegurança+ lloguer material Masella; d’import 
11.175€; amb càrrec a la partida 02/3300/22609. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- CULTURA 
 
3.1.1.- PRP2022/139   ADHESIÓ PROGRAMA.CAT 2022    
 
Expedient: 2022/712 
 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, ha publicat la 
convocatòria de les subvencions per a la contractació d’espectacles professionals inclosos 
en el catàleg d’espectacles Programa.cat durant el 2022. 
 
Per a poder presentar propostes al Programa.cat s’ha de presentar la solꞏlicitud abans de 
l’inici de la primera activitat programada. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al circuit Programa.cat. endegat 
per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya per la 
contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles 2022. 
 
 
3.1.2.- PRP2022/176   PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ PER INGRÉS INDEGUT    
 
Expedient: 2022/881 
 
El dia 22 de febrer, amb registre d’entrada número 2341, la Sra. S.L.L. 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 dia 18 de desembre de 2021, alꞏlegant que no hi van 
poder assistir per causes de força major. 
 
La senyora L. adjunta a la instància documentació suficient que justifica les causes que van 
impedir la seva assistència i la dels seus acompanyants a l’espectacle. 
 



La senyora L. adjunta a la instància el número de compte corrent i el DNI del titular del compte 
bancari on demana que li sigui retornat l’import de les 5 entrades, corresponents a 2 entrades 
d’adult (10€/entrada) i 3 de menors (5€/entrada), per un import total de 35€. 
 
Des de la regidoria de cultura hem 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 35€ a la senyora S.L.L. per no haver pogut assistir a 
l’espectacle “Un Nadal amb el Mag Lari” per causes de força major. 
 
Segon.- Procedir al pagament de l’import de 35€ al compte corrent de la seva titularitat. 
 
 
3.2.- INTERVENCIÓ 
 
3.2.1.- PRP2022/186 APROVACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A PROJECTES I ACTIVITATS 
D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL, PER A L’ANY 2022.    
 
Expedient: 2022/914 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt té la voluntat de fomentar la realització de projectes i 
activitats que siguin d’utilitat pública i interès social, que complementin la competència 
municipal, responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del 
municipi, dins el marc legal establert per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
 
Ateses les Bases reguladores específiques per a la concessió anual de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per a projectes i activitats d'utilitat pública i interès 
social, aprovades per la Junta de Govern Local el 3 de febrer de 2020, i publicades al 
BOPB el 10 de juliol de 2020, amb una part general aplicable a tots els projectes i 
activitats, i uns annexos amb les bases específiques de cada línia d’ajuts. 
 
Vistes les diferents convocatòries de subvencions, adreçades a la consecució dels 
objectius específics de cada línia d’ajuts, gestionats per les regidories municipals, per a 
l’any 2022.  
 
Vist que el pressupost que es destinarà per a la concessió dels ajuts objecte de la 
convocatòria 2022 serà de 51.050 euros, i anirà a càrrec de les següents aplicacions 
pressupostàries, que disposen de saldo suficient:  
 
1.- Cultura Línia 1: Subvencions a activitats veïnals per festes de barri. 6.000 €. Aplicació 01 
3380 48000. 
2.- Cultura Línia 2: Subvencions a entitats culturals que promoguin activitats d’interès cultural 
i que es duguin a terme al propi municipi. 22.000 €, Aplicació 01 3380 48000. 
3.- Cultura Línia 3: Subvencions a entitats que participin a la Festa de Carnestoltes de Lliçà 
d’Amunt de l’any 2022, en les categories d’entitat local, comparsa o carrossa. 500 €. Aplicació 
01 3380 48000. 
4.- Cultura Línia 5: Subvencions per a entitats culturals per als desplaçaments en activitats 
que promoguin i difonguin el nom de Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit local. 5.000 €. Aplicació 01 
3380 48000. 



5.- Joventut: 2.500 €. Aplicació 02 3300 48000. 
6.- Educació: 1.000 €. Aplicació 03 3230 48000. 
7.- Acció Social-Dona: 550 €. Aplicació 04 2310 48000. 
8- Gent Gran: 2.000 €. Aplicació 06 3370 48000. 
9.- Esports, Línia 1:  8.500 €. Aplicació 07 3410 48000. 
10.- Locals socials: 1.000 € Aplicació 23 3370 48000 
11.- Centres cívics: 2.000 €. Aplicació 24 3370 48000 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar per a l’any 2022, les convocatòries indicades per a la concessió anual de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes i activitats d'utilitat 
pública i interès social, annexes a la resolució. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions, pels imports i a càrrec 
de les aplicacions pressupostàries indicades del pressupost municipal de despeses de 2022. 
 
Tercer.- Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) les dades 
estructurades, el text complet i l’extracte de les convocatòries, per a la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i l’obertura del període de presentació 
de solꞏlicituds de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació. 
 
 
3.2.2.- PRP2022/187 APROVACIÓ DEL PAGAMENT A L’ASSOCIACIÓ DE 
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL, DE LA QUARTA BESTRETA DINS EL 
CONVENI PER A L’ADQUISICIÓ DE VEHICLES, 2021    
 
Expedient: 2022/916 
 
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 
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, en virtut del pacte Quart del conveni, el següent 
pressupost, per tal que 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: 29.09.2021 
Oferta 52306 
Concepte: RANGER DOBLE CABINA XLT S&S 2.0 Ecoblue 4x4 125KW (170CV) E 
6.2 
Total base imposable 1 unitat (amb opcions i aplicat promocions): 23.256,01 € (sense 
IVA) 
IVA 21%: 4.883,76 € 
Matriculació i pre-lliurament: 550,00 €  
Pressupost total 1 Unitat: 28.689,77 € 

 
Vist que resta 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 28.689,77 €, per a l’adquisició del vehicle indicat, com a quart 
pagament avançat de l’ajut del conveni 2021 per a l’adquisició de vehicles.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.3.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.3.1.- PRP2022/135  APROVACIÓ SOL.LICITUD LLICENCIA PER A LA TINENÇA 
DE GOS DE RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA  DEL SR. C.X.B. 
 
Expedient: 2021/5177 
 
L’interessat indicat a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 C.X.B. Barri Palaudalba Pitbull Terrier 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, 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 C.X.B. 510 13/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
3.3.2.- PRP2022/136   LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA  DE LA SRA. L.L.L. 
 
Expedient: 2021/5086 
 
La interessada indicada a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la 
tinença d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 L.L.L. Barri Ca l’Artigues X Pitbull Terrier 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, 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 L.L.L. 507 11/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
 
3.3.3.- PRP2022/137  LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA  DEL SR. S.R.R. 
 
Expedient: 2021/1679 
 
L’interessat indicat a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 S.R.R. Barri can Salgot Dog de Bordeus 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, 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 S.R.R. 489 12/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
3.3.4.- PRP2022/138   LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA DE LA SRA. P.P.L.  
 
Expedient: 2021/5157 
 
La interessada indicada a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la 
tinença d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i 

Cognoms 
Adreça Gos 

1 
P.P.L. Barri can Rovira 

Staffordshire Bull Terrier - Dog 
Burdeus 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar 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 P.P.L. 451 09/2022 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
 
3.3.5.- PRP2022/140   LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA DEL SR. E.V.V. 
 
Expedient: 2021/3769 
 
L’interessat indicat a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos.  
 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 E.V.V. Barri ca L’Artigues Pit Bull Terrier 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, 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.V.V. 474 08/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.3.6.- PRP2022/145 RENOVACIÓ LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE 
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DEL SR. DAVID RUIZ CAMPOS 
 
Expedient: 2021/5172 
 
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 

D.R.C. Barri can Salgot 
American 
Stanfforshire 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, 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 D.R.C. 140R 14/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 



 
 
3.4.- ACCIÓ SOCIAL 
 
3.4.1.- 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: 
 

‐ PRP2022/122, M.E.B.R., un ajut de 139€, sanitari ulleres 
‐ PRP2022/123, M.R.M.G., un ajut de 266,25€ bombones de butà 
‐ PRP2022/124, C.E.G., Prestació del Servei auxiliar de neteja 2 hores setmanals 
‐ PRP2022/125, J.S.B., un ajut de 177,5€, bombones de butà 
‐ PRP2022/126, M.T.M.D.B.H., un ajut de 177,5€, bombones de butà 
‐ PRP2022/127, M.L.P.H., un ajut de 266,25€. bombones de butà 
‐ PRP2022/133, R.M.B., Prestació de Servei d’atenció domiciliària 
‐ PRP2022/134, J.S.T., un ajut de 61€ per a transport públic 
‐ PRP2022/143, A.G.B., contracte cessió ús pis social C/ Matarranya 
‐ PRP2022/147, J.S.T., un ajut de 266,20€, bombones de butà 
‐ PRP2022/148, C.P.P., un ajut de 360€, targeta moneder alimentació i higiene. 
‐ PRP2022/151, G.P.C, ajut de 300€, targeta moneder alimentació i higiene 
‐ PRP2022/168, J.S.C., ajut de 30,50€ transport públic 
‐ PRP2022/170, E.S.M, Denegació ajut targeta moneder, per superar els requisits 
‐ PRP2022/171, A.R.R., un ajut de 266,25€ bombones de butà 
‐ PRP2022/173, E.S.M., un ajut de 266,25€ bombones de butà 
‐ PRP2022/182. S.P.R., un ajut de 160€, renovació targeta moneder per alimentació i 

higiene 
‐ PRP2022/183, M.C.G.C., un ajut de 480€ targeta moneder d’alimentació i higiene 

 
 
3.4.2.- PRP2022/174   CANVI EN LA METODOLOGIA DEL PROJECTE "BUTÀ A 
CASA"    
 
Expedient: 2022/874 
 
El programa “Butà a casa” 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. 
 
Fins ara, les famílies amb l’ajut aprovat per Junta de Govern, trucaven a Serveis socials per 
demanar les bombones de butà i l’empresa Butano Vallès feia el repartiment del butà a 
domicili els dijous i els dissabtes.  
 
No obstant, es proposa realitzar un canvi en la metodologia i en l’empresa que proveeix el 
butà.  
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social,  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de metodologia en el lliurament de les  bombones de butà del 
programa “Butà a casa 2022” ¡, en sentit de carregar l’import de les bombones de butà 
aprovades prèviament per Junta de Govern en targetes moneder. La proposta de butà serà 
trimestral, amb el preu del butà actualitzat i la recàrrega serà mensual. 



 
Els usuaris encarregaran el butà a l’empresa que considerin i pagaran l’import amb la targeta 
moneder.  

 
El cost d’emissió de les targetes moneder de La Caixa és de 4,5€ per unitat i tenen una 
validesa de 2 anys. Actualment hi ha 60 famílies amb necessitat de bombones de butà i amb 
l’ajut aprovat per aquesta campanya 2021-2022.  
 
Segon.- Aprovar un ajut de 270€ per encarregar 60  targetes moneder (cost d’emissió 4,5€ 
per targeta), per donar cobertura a les 60 famílies incloses dins el programa  
 
 
3.4.3.- PRP2022/175   ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL VALLÈS ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT    
 
Expedient: 2020/5287 
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social, la Junta de Govern Local, 
ACORDA: 

 
Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de modificació al conveni per a la prestació 
del servei d’ajuda a domicili, a l’objecte de modificar el conveni per a la prestació del servei 
d’ajuda a domicili en el municipi de Lliçà d’Amunt entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per preveure-hi els costos indirectes i afegir-hi una 
disposició addicional en relació amb les hores del servei d’ajuda a domicili que no s’han 
prestat per raó de la situació de fet del Covid-19. 

 
 

3.4.4.- PRP2022/177   APROVAR LA LIQUIDACIÓ PER A L’ANY 2020 DEL CONVENI 
PER A LA GESTIÓ I LA PRESTACIÓ DEL SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL 
ENTRE EL CCVO I L'AJUNTAMENT    
 
Expedient: 2022/835 
  
1. El 3 d’agost de 2016, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de 
Treball, Afers Socials i Família, vam formalitzar el Contracte programa 2016-2019, per 
a la coordinació, la cooperació i la colꞏlaboració en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, (ajuntaments que formen part 
de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental).  
 
2. El 5 de febrer de 2020, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Generalitat de 
Catalunya vam formalitzar l'Addenda de pròrroga per al 2020 dels serveis i programes 
inclosos en l’anualitat del Contracte Programa 2016-2019 en les mateixes condicions 
vigents per a l’exercici 2019, tot garantint la recurrència per a tot l’exercici 2020 i mentre 
no se signa el nou Contracte programa quadriennal.  
  
3. El 29 de gener de 2020, el Ple del Consell Comarcal número 2020/1, en sessió 
ordinària, va aprovar el pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, per a l’exercici 2020. Dins dels càlculs de les aportacions dels 
ajuntaments, es va incloure 13,5 % en concepte de costos indirectes als convenis de 
l’àmbit de serveis socials.  
 
4. El 18 de març de 2020, el Ple 2020/2 va aprovar el contingut i signatura del Conveni 
per a la gestió i la prestació del Servei bàsic d’atenció social amb diversos ajuntaments.  



 
5. El 9 de desembre de 2021, la Intervenció del Consell Comarcal ha emès informe on 
s’informa que, una vegada aprovada la liquidació del Pressupost general d’Ingressos i 
despeses del 2020, es comprova que el percentatge de costos indirectes que cal aplicar 
al Conveni per a la gestió i la prestació del Servei bàsic d’atenció social amb diversos 
ajuntaments per l’exercici 2020 és del 2,95%.  
 
Per tant, al nostre municipi correspon el següent: 
 

‐ Cost total anual : 44.650,55€  
‐ Liquidat 1r trimestre: 11.571,07€ 
‐ Liquidat 2n trimestre: 12.933,26€ 
‐ Liquidat 3r trimestre: 11.358,57€ 
‐ Liquidat 4t trimestre: 8.787,66€ 

 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la Liquidació per a l’any 2020 del Conveni per a la gestió i la prestació del 
servei bàsic d’atenció social entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt. 
 
 
3.4.5.- PRP2022/178   ACTUALITZACIÓ DE LA QUOTA DE LLOGUER SEGONS 
VARIACIÓ IPC, DEL PIS DEL C/SANT JOAN 6 2º 1ª 
 
Expedient: 2022/876 
 
El dia 6 de novembre de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar el contracte de lloguer 
entre l’Ajuntament i els propietaris del pis del carrer Sant Joan 6 2n 1a, amb una quota de 
650€ mensuals. 
 
La finalitat va ser vincular aquest contracte al programa 60/40 de l’Agència d’Habitatge de 
Catalunya. 
 
El contracte estableix, al punt número tretze, que “La renda s’acomodà cada any a la variació 
de L’IPC interanual del conjunt nacional de l’any anterior. Així, la primera actualització es farà 
l’1 de novembre de 2018, convenint-se que el mes de referència per a aquesta i les revisions 
successives serà el mes de setembre.” 
 
Atès que durant aquests anys, no s’ha actualitzat l’IPC es proposa una modificació de la renta 
entre setembre de 2017 i setembre de 2021 amb una taxa de variació del 6,1%. D’aquesta 
manera, la quota de lloguer s’actualitza a 689,65€ 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar l’actualització de la quota de lloguer del pis del carrer Sant Joan, 6 2n. 1a., 
fixant-lo en la quantitat de 689,65 € mensuals 
 
 
3.5.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.5.1.- PRP2022/120 APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE REASFALTAT 
DE DIFERENTS TRAMS DE CARRERS 2022    



 
Expedient: 2022/644 
 
Els Serveis tècnics municipals han redactat la Memòria Valorada pel reasfaltat de diferents 
trams de carrers del municipi per al 2022. 
 
Vista la proposta de la Regidora de territori i obres públiques. 
 
Las Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la Memòria Valorada pel reasfaltat de diferents trams de carrers del municipi 
per al 2022 redactada pels Serveis tècnics municipals.  
 
 
3.5.2.- PRP2022/121  APROVACIÓ DEL PLEC DE BASES PEL REASFALTAT DE 
DIFERENTS TRAMS DE CARRERS 2022 
 
Expedient: 2022/651 
 
S’ha redactat el Plec de Clàusules econòmic-administratives particulars aplicables per a la 
contractació de l’execució de les obres de reasfaltat de diferents trams de carrers del municipi 
2022. 
 
Vista la proposta de la Regidora de territori i obres públiques. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
Únic.-  Aprovar el Plec de Clàusules econòmic-administratives particulars aplicables per a la 
contractació de l’execució de les obres de reasfaltat de diferents trams de carrers del municipi 
2022.  
 
 
3.5.3.- PRP2022/128   APROVACIÓ DEL PLA D’INVERSIONS D’AIGUA 2022    
 
Expedient: 2022/661 
 
A data present, l’import disponible per inversions en la xarxa d’aigua en l’exercici 2022, 
format per la partida 17 1610 61910, és de 200.000 €. 
 
Tenint en compte criteris de reiteració d’avaries, importància de la canonada i idoneïtat 
temporal de la inversió, es considera oportú afrontar en el proper el Pla d’Inversions 
d’Aigua un conjunt d’actuacions urgents i importants, que es llisten a continuació.   
 

 
 
Vista la proposta de la Regidora de Companyies de Serveis, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el Pla d’Inversions d’Aigua 2022, valorat en 164.577,98 € (IVA exclòs), format 
per les actuacions  

PIA 2022
PEM 13%DG 6%BI Subtotal 21%IVA TOTAL PEC

1 106.300,82 13.819,11 6.378,05 126.497,98 26.564,57 153.062,55
2 6.000,00 780,00 360,00 7.140,00 1.499,40 8.639,40
3 15.000,00 1.950,00 900,00 17.850,00 3.748,50 21.598,50
4 11.000,00 1.430,00 660,00 13.090,00 2.748,90 15.838,90

TOTAL (€) 138.300,82 17.979,11 8.298,05 164.577,98 34.561,37 199.139,35

Actuació

Finalitzación Actuacions 1, 2 i  3 PIA2021

Reclorador Dipòsits Can Puig

Nova Canonada FD250 Costa Can Puig‐Can

Connexions Actuació 1



 

 
 
 
3.5.4.- PRP2022/129 APROVACIÓ DE L’ACTUACIÓ 1 DEL PLA D’INVERSIONS 
D’AIGUA 2022    
 
Expedient: 2022/666 

 
La canonada de fibrociment 250 que baixa pel Camí de Can Malé des dels dipòsits del 
Turó d’en Puig fins a la reguladora de Costa de Can Puig, és la principal canonada 
d’abastament del nucli urbà i dels barris de Can Xicota i Pineda Feu. 
 
Aquesta canonada ha patit dos trencaments en els darrers dos anys, donant avís que 
ha arribat al final de la seva vida útil.  
 
Addicionalment, s’han de realitzar obres d’estesa de serveis al C. Costa de Can Puig i 
Camí de Can Malé, que presumiblement malmetrà irremeiablement aquesta canonada. 
 
S’ha valorat la substitució d’aquesta canonada, més un tram que discorre paralꞏlel a la 
carretera des de Costa de Can Puig fins el C. Major, per un import de 153.062,55 € (IVA 
inclòs). S’adjunta pressupost i plànol de l’actuació. Aquesta obra està inclosa com 
actuació 1 en el pla d’inversions a la xarxa d’aigua 2022. 
 
Vista la proposta de la Regidora de companyies de serveis, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar l’execució de l’actuació 1 del Pla d’Inversions en Aigua 2022, consistent en la 
substitució de la canonada que baixa pel Camí de Can Malé des dels dipòsits del Turó d’en 
Puig fins a la reguladora de Costa de Can Puig, més un tram que discorre paralꞏlel a la 
carretera des de la Costa de Can Puig fins al carrer Major, per un import de 153.062,55 € 
(IVA inclòs). 
 
 
3.5.5.- PRP2022/130   LICITACIÓ OBRES DE SOTERRAMENT DE SERVEIS A LA 
SAGRERA    
 
Expedient: 2022/680 
 
La Junta de Govern Local va aprovar, en sessió del dia 23 de desembre de 2021, l’inici de 
l’expedient de licitació de les obres de soterrament de serveis d’enllumenat, electricitat i 
telecomunicacions al barri de La Sagrera.  
 
A les obres inicialment aprovades s’hi ha incorporat l’Actuació 1 del Pla d’Inversions en Aigua 
2022, ‘Nova Canonada FD250 Costa Can Puig – Can Malé’, per l’oportunitat que representa 
la coincidència de l’àmbit d’obra..  
 
S’adjunta l’informe de necessitat de les obres, el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, i el Projecte executiu.  
 

1
2
3
4

Actuació

Finalitzación Actuacions 1, 2 i  3 PIA2021

Reclorador Dipòsits Can Puig

Nova Canonada FD250 Costa Can Puig‐Can

Connexions Actuació 1



L’import final previst de les obres és 517.479,94 €, dels quals 364.556,30 € (un 70,448%) 
corresponen a obres de soterrament amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17.1532.60901 
(Inversions en infraestructures) del vigent pressupost, i 152.923,64 € (un 29,552%) 
corresponen a obres de renovació de canonades d’aigua amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 17.1610.61910 (Inversions Xarxa d’aigua) del vigent pressupost.   
 
Vista la proposta de la Regidora de territori i obres públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars, i el Projecte executiu del 
soterrament de serveis del barri de La Sagrera. 
 
Segon.- Aprovar la licitació de les obres de soterrament de serveis del barri de La Sagrera, 
per l’import de 517.479,94 €, dels quals 364.556,30 € (un 70,448%) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 17.1532.60901 (Inversions en infraestructures) del vigent pressupost, i 
152.923,64 € (un 29,552%) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17.1610.61910 
(Inversions Xarxa d’aigua) del vigent pressupost.   
 
 
3.5.7.- PRP2022/181 SUBMINISTRAMENT I INSTALꞏLACIÓ DE LLUMINÀRIES LED 
ALS BARRIS DE PINEDES DEL VALLÈS, CAN FARELL I PINEDA FEU DE LLIÇÀ 
D’AMUNT 
   
Expedient: 2022/884 
 
Als barris de Pinedes del Vallès, Can Farell i Pineda Feu, es vol realitzar el canvi de 
lluminàries a LED. 
 
D’acord amb els preus de l’Acord marc de l’ACM, el pressupost del material de les lluminàries 
LED, amb l’empresa Novatilu, S.L. és de 174.873,19 euros IVA inclòs. 
 
D’acord amb els preus de l’Acord marc de l’ACM, el pressupost d’instalꞏlació de les 
lluminàries LED, amb l’empresa Alumbrados Viarios S.A és de 40.224,94 euros IVA inclòs. 
 
L’ACM indica que s’han d’aprovar els documents dels models d’adhesió a l’Acord marc. 
 
Vista la proposta de la Regidora de territori i obres públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el document del model d’adhesió a l’Acord marc pel material de les 
lluminàries LED, amb l’empresa Novatilu, S.L. 
 
Segon.- Aprovar el document del model d’adhesió a l’Acord marc, per la instalꞏlació de les 
lluminàries LED, amb l’empresa Alumbrados Viarios S.A. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
  

 
3.7.- RECURSOS HUMANS 
 
3.7.1.- PRP2022/142 APROVACIO DE LES BASES PER LA CONVOCATÒTIA DE 
DUES PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL A TRAVES DE MOBILITAT 
HORITZONTAL    



 
Expedient: 2022/739 
 
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs-oposició, mobilitat 
horitzontal, de dues places d’agent de la policia local, adscrites a la Policia Local de 
l’Ajuntament de Lliça 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 la convocatòria. 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria mitjançant concurs-oposició,  
mobilitat horitzontal, de dues places d’agent de la policia local, adscrites a la policia local 
de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 
 
Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies naturals, mitjançant 
anuncis al e-tauler de la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, al 
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
considerant-se definitivament aprovades en el cas que no es produïssin reclamacions. 
 
Tercer.- Convocar dues places d’agent de policia local a través de concurs-oposició, 
mobilitat horitzontal, adscrites a la policia local de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, 
publicant simultàniament l’anunci de la convocatòria. 
 
 
3.8.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.8.1.- PRP2022/154 AMPLIAR UN METRE LA PARADA NÚMERO 7 DEL MERCAT 
SETMANAL 
   
Expedient: 2022/781 
 
El Sr. F.J.B.A., titular de la parada núm. 7 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà 
d'Amunt, ha solꞏlicitat, per instància amb registre d'entrada número 14075, ampliar 1 metre 
la parada. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet la ampliació de la parada sempre que el titular 
estigui al corrent de les obligacions tributàries. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Primer.- Aprovar l’ampliació d’1 metre de la parada 7 del mercat setmanal dels diumenges a 
Lliçà d'Amunt. 
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat amb aquesta modificació, a partir del 
corresponent al 2r. Trimestre de 2022, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19.  
 
 
3.8.2.- PRP2022/155   AMPLIACIÓ DE UN METRE LA PARADA 11 DEL MERCAT 
SETMANAL  
 
Expedient: 2022/786 



 
La Sra. M.M.C., titular de la parada núm. 11 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà 
d'Amunt, ha solꞏlicitat, per instància amb registre d'entrada número 13254, ampliar 1 metres 
la parada. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet la ampliació de la parada sempre que el titular 
estigui al corrent de les obligacions tributàries.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’ampliació d’1 metres de la parada 11 del mercat setmanal dels diumenges 
a Lliçà d'Amunt. 
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat amb aquesta modificació, a partir del 
corresponent al 2r. Trimestre de 2022, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
 
3.8.3.- PRP2022/156   AMPLIACIÓ 2 METRES PARADA 25 DEL MERCAT 
SETMANAL  
 
Expedient: 2022/787 
 
Fruites i Verdures V. S. 1979 S.L.. titular de la parada núm. 25 del mercat setmanal dels 
diumenges a Lliçà d'Amunt, ha solꞏlicitat, per instància amb registre d'entrada número 13071, 
ampliar 2 metres la parada. 
 
Vist que el reglament del mercat permet la ampliació de la parada sempre que el titular estigui 
al corrent de les obligacions tributàries.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’ampliació de 2 metres de la parada 25 del mercat setmanal dels 
diumenges a Lliçà d'Amunt. 
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat amb aquesta modificació, a partir del 
corresponent al 2r. Trimestre de 2022, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
 
3.8.4.- PRP2022/157   CANVI DE PARADA, PASA DE LA 40 A LA PARADA 27    
 
Expedient: 2022/788 
 
El Sr. F.J.R., titular de la parada núm. 40 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà 
d'Amunt, ha solꞏlicitat, per instància amb registre d'entrada número 12562, canvi de parada. 
 
Vist que el reglament del mercat permet la ampliació 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 parada solꞏlicitat pel Sr. F.J.R., que passa a ser el titular de la 
parada número 27, que te 8 metres, del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt. 
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat amb la nova titularitat, a partir del corresponent 
al 2r. Trimestre de 2022, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19.. 



 
 
3.8.5.- PRP2022/158   AMPLIAR 2 METRES LA PARADA NÚMERO 35 DEL MERCAT 
SETMANAL 
  
Expedient: 2022/789 
 
El Sr. A.E.M., titular de la parada núm. 35 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà 
d'Amunt, ha solꞏlicitat, per instància amb registre d'entrada número 14068, ampliar 2 
metres la parada. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet la ampliació de la parada sempre que el titular 
estigui al corrent de les obligacions tributàries.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’ampliació de 2 metres de la parada 35 del mercat setmanal dels 
diumenges a Lliçà d'Amunt. 
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat amb aquesta modificació, a partir del 
corresponent al 2r. Trimestre de 2022, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
 
3.8.6.- PRP2022/159 AMPLIACIÓ 2 METRES PARADA NÚMERO 791 DEL MERCAT 
SETMANAL 
 
Expedient: 2022/791 
 
El Sr. E.T.T., titular de la parada núm. 36 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà 
d'Amunt, ha solꞏlicitat, per instància amb registre d'entrada número 13807, ampliar 2 
metres la parada. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet la ampliació de la parada sempre que el titular 
estigui al corrent de les obligacions tributàries.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’ampliació de 2 metres de la parada 36 del mercat setmanal dels 
diumenges a Lliçà d'Amunt. 
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat, amb aquesta modificació, a partir del 
corresponent al 2r. Trimestre de 2022, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
 
3.8.7.- PRP2022/160   CANVI DE PARADA DE LA 37 A LA PARADA 39 DEL MERCAT 
SETMANAL   
 
Expedient: 2022/792 
 
S.S.T., titular de la parada núm. 37 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, 
ha solꞏlicitat, per instància amb registre d'entrada número 14083, el canvi de parada. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet la ampliació 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 parada solꞏlicitat, passant a ser titular de la parada número 
39, que te 6 metres, del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt. 
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat amb aquesta modificació, a partir del 
corresponent Al 2r. Trimestre de 2022, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
 
3.8.8.- PRP2022/161   AMPLIAR 1 METRE LA PARADA 48 DEL MERCAT 
SETAMANAL 
 
Expedient: 2022/793 
 
La Sra. F.M.C., titular de la parada núm. 48 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà 
d'Amunt, ha solꞏlicitat, per instància amb registre d'entrada número 14087, ampliar 1 
metres la parada. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet la ampliació de la parada sempre que el titular 
estigui al corrent de les obligacions tributàries 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’ampliació d’1 metre de la parada 48 del mercat setmanal dels 
diumenges a Lliçà d'Amunt. 
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat amb aquesta modificació, a partir del 
corresponent al 2r. Trimestre de 2022, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
 
3.8.9.- PRP2022/162   REDUCCIÓ DE 2 METRES DEL PARADA NÚMERO 66 DEL 
MERCAT SETMANAL    
 
Expedient: 2022/795 
 
El Sr. J.M.V.S., titular de la parada núm. 66 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà 
d'Amunt, ha solꞏlicitat, per instància amb registre d'entrada número 11334, reduir 2 
metres la parada. 
 
Vist que el reglament del mercat permet la modificació de la parada sempre que el titular 
estigui al corrent de les obligacions tributàries.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la reducció de 2 metres de la parada 66 del mercat setmanal, quedant 
aquesta amb 4 metres d’amplada. 
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat amb aquesta modificació, a partir del 
corresponent al 2r. Trimestre de 2022, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
 
3.8.10.- PRP2022/163   AMPLIACIÓ DE 2 METRES I UNIFICAR PARADA 67-68 EN 
UNA SOLA    
 
Expedient: 2022/796 



 
La Sra. L.G.G., titular de la parada núm. 67-68 del mercat setmanal dels diumenges a 
Lliçà d'Amunt, ha solꞏlicitat, per instància amb registre d'entrada número 14079, ampliar 
2 metres la parada i unificar en una sola parada. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet la ampliació de la parada sempre que el titular 
estigui al corrent de les obligacions tributàries.  
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’ampliació de 2 metres més de la parada 67 i unificar la parada en una 
sola essent el total de 12 metres, del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt. 
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat amb aquesta modificació, a partir del 
corresponent al 2r. Trimestre de 2022, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
 
3.8.11.- PRP2022/164 CANVI DE TITULAR DE PARADA DEL MERCAT SETMANAL, 
DE LA NÚMERO 75 A LA 73    
  
Expedient: 2022/797 
 
La Sra. L.E.B., titular de la parada núm. 75 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà 
d'Amunt, ha solꞏlicitat, per instància amb registre d'entrada número 14064, canvi de 
parada. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet la ampliació 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 parada que ha solꞏlicitat L.E.B., passant a ser titular de la 
parada número 73 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, de 9 metres 
d’amplada. 
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat amb aquesta modificació, a partir del 
corresponent al 2r. Trimestre de 2022, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
 
3.8.12. PRP2022/165   AMPLIACIÓ DE 2 METRES DE LA PARADA NÚMERO 98 DEL 
MERCAT SETMANAL 
 
Expedient: 2022/798 
 
El Sr J.M.E.R., titular de la parada núm. 98 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà 
d'Amunt, ha solꞏlicitat, per instància amb registre d'entrada número 13255, ampliar 2 
metres la parada. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet la ampliació de la parada sempre que el titular 
estigui al corrent de les obligacions tributàries.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’ampliació de 2 metres de la parada 98 del mercat setmanal dels 
diumenges a Lliçà d'Amunt. 



 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat amb aquesta modificació, a partir del 
corresponent al 2r. Trimestre de 2022, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
 
3.8.13.- PRP2022/166 AMPLIAR 2 METRES LA PARADA NÚMERO 103 DEL 
MERCAT SETMANAL 
 
Expedient: 2022/802 
 
El Sr. J.A.O., titular de la parada núm. 103 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà 
d'Amunt, ha solꞏlicitat, per instància amb registre d'entrada número 14460, ampliar 2 
metres la parada. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet la ampliació de la parada sempre que el titular 
estigui al corrent de les obligacions tributàries.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’ampliació de 2 metres de la parada 103 del mercat setmanal dels 
diumenges a Lliçà d'Amunt. 
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat amb aquesta modificació, a partir del 
corresponent al 2r. Trimestre de 2022, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
 
3.8.14.- PRP2022/172 AMPLIAR 2 METRES LA PARADA NÚERO 100 DEL MERCAT 
SETMANAL   
 
Expedient: 2022/857 
 
El Sr. E.B.A., titular de la parada núm. 100 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà 
d'Amunt, ha solꞏlicitat, per instància amb registre d'entrada número 2318, ampliar 2 metres 
la parada. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet la ampliació de la parada sempre que el titular 
estigui al corrent de les obligacions tributàries.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’ampliació de 2 metres de la parada 100 del mercat setmanal dels 
diumenges a Lliçà d'Amunt. 
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat amb aquesta modificació, a partir del 
corresponent al 2r. Trimestre de 2022, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2022/189   APROVACIÓ DE CONVENI AMB EL GRUP L’ABANS PER 
L’EDICIÓ DEL LLIBRE RETALLS: PINZELLADES DE LLIÇÀ D’AMUNT VOLUM III    
 
Expedient: 2022/738 
 



L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a través de la regidoria de Cultura, està interessat en 
colꞏlaborar amb l’entitat Grup l’Abans per a l’edició del llibre Retalls: Pinzellades de Lliçà 
d’Amunt volum III, en tan que és d’interès municipal potenciar el moviment associatiu, i també 
la preservació, conservació i difusió del patrimoni i la memòria històrica local. 
 
L’entitat Grup l’Abans és una entitat sense ànim de lucre registrada al REMAE amb 
interessos per treballar en la recerca dels orígens i la preservació del patrimoni local en totes 
les seves vessants. 
 
Per regular els acords i compromisos d’aquesta colꞏlaboració per a l’elaboració del tercer 
volum del colꞏleccionable Retalls es proposa el conveni que s’adjunta a aquesta proposta.  
 
Dins dels acords del conveni, l’Ajuntament es compromet a colꞏlaborar en el projecte 
mitjançant una subvenció nominativa per a l’any 2022 de 2.500,00€ amb càrrec a la partida 
01 3380 48001. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el text del conveni de colꞏlaboració amb el grup l’Abans per l’edició del llibre 
Retalls: Pinzellades de Lliçà d’Amunt, Volum III. 
 
 
4.2.- PRP2022/190 NOMENAMENT DE DOS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL EN 
PRÀCTIQUES. 
 
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador del concurs-oposició lliure per la 
provisió de dues places d’agent de la Policia Local, funcionari de carrera, i la creació de 
borsa de treball de funcionari interí. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Nomenar als senyors S.L. U. i A. S. D. com a agents de la Policia Local en 
pràctiques. 
 
Segon: Constituir la borsa de treball que estarà formada per la senyora Beatriz Estornell 
Briñardeli. 
 
Tercer: Comunicar als interessats el seu nomenament. 
 
Quart: Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
4.3.- PRP2022/167 DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE L’ARRENDAMENT DEL BAR DEL CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL 
 
Expedient: 2022/811. PRP167 
 
Vist que el termini de presentació d’ofertes per participar en el procediment de 
contractació de l’arrendament del bar del camp de futbol municipal va concloure el 
passat 18 de febrer de 2022, inclòs, sense que s’hagi presentat cap oferta. 
 



D’acord amb l’art. 150.3 de la vigent Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes legalment, 
ACORDA: 
 
Primer.- Declarar deserta la licitació per a la contractació de l’arrendament del bar del 
camp de futbol municipal. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:45 de tot el que jo 
com a secretària certifico. 
 


