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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
28 D’OCTUBRE DE 2021 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:22 
Hora que acaba: 18:33 
 
 
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 
 
  

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària. 
També hi assisteix Antoni Hierro Medina, interventor municipal 
 
Assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Maria Lourdes Martín Montero 
Felicita Romero Olivares 
Marc Palet Rodríguez 
 
 
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 20 
d'octubre de 2021 
 
 
2.- DESPESES 

 
No se n’han presentat. 
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3.- PROPOSTES 
 
3.1.- CULTURA 
 
3.1.1.- PRP2021/852 DEVOLUCIO DE LA FIANÇA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL 
CÀTERING DEL SOPAR DE LES AVIES 2019-2021    
 
En data 26 de juliol de 2019 es va signar contracte amb l’empresa Mallol Restauració SL per a la 
realització del càtering del Sopar de les Àvies de les Festes Majors 2019 i 2020.  
 
Atès que la Festa Major de l’any 2020 no es va poder celebrar, es va prorrogar el contracte fins el 
2021. 
 
En data 18 d’octubre de 2021 l’empresa MALLOL RESTAURACIÓ SL ha solꞏlicitat la devolució de 
la fiança definitiva dipositada, d’import 1.605 euros. 
 
Vist l’informe de la Tècnica de cultura que assenyala que una vegada finalitzat el contracte, i havent 
comprovat que ambdós serveis, tant el corresponent a l’any 2019 com el d’aquest exercici 2021, 
s’han portat a terme en òptimes condicions i amb tots els compromisos adquirits en el contracte, 
emet informe favorable per a què li sigui retornat a l’empresa adjudicatària l’import corresponent a 
la fiança dipositada. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva del contracte per a la realització del Càtering 
del Sopar de les Àvies de les Festes Majors 2019 i 2021, d’import 1605 euros, a l’empresa Mallol 
Restauració SL, mitjançant transferència bancària. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i al Departament d’intervenció de l’Ajuntament. 
 
 
3.2.- RECURSOS HUMANS 
 
3.2.1.- PRP2021/853 CONSTITUCIÓ DE BORSA TREBALL D’OFICIAL DE PRIMERA DE 
BRIGADA ELECTRICA EN REGIM LABORAL NO PERMANENT    
 
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a la constitució 
d’una borsa de treball d’oficial de primera de brigada elèctrica, grup C1, en règim laboral no 
permanent, per ocupar amb caràcter transitori suplències de personal, o per cobrir possibles 
vacants de la mateixa escala.  
 
Vista la proposta de l’Alcalde i regidor de Recursos Humans, 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
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Primer: Aprovar la borsa de treball d’oficial de primera de brigada elèctrica, grup C1, en règim 
laboral no permanent, per ocupar amb caràcter transitori suplències de personal, o per cobrir 
possibles vacants de la mateixa escala.  
 
Segon: Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
3.3.- ACCIÓ SOCIAL 
 
3.3.1.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
Un cop vistosa els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada usuari i la 
proposta de la Regidora d’Acció Social, la Junta de Govern Local ACORDA ATORGAR els següents 
ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
 

- PRP2021/68, M.M.H., un ajut de 240€ de renovació targeta d’aliments, per cobrir un període de 
dos mesos. 

- PRP2021/843, J.S.C., un ajut de 30,50€ per transport per desplaçament a hospital 
- PRP2021/851, M.P.G., Denegació de renovació ajut d’alimentació per no tenir la puntuació 

exigida. 
- PRP2021/854, J.S.R., ajut de 200€ targeta moneder per cobrir un període de dos mesos. 
- PRP2021/855, J.P.S., ajut de 140€ targeta moneder, per cobrir un període de dos mesos. 
- PRP2021/856, M.C.M., ajut de 200€ renovació targeta moneder, per a un període de dos mesos. 
- PRP2021/857, P.C.M.; ajut de 200€ targeta moneder, per a cobrir un període de dos mesos. 
- PRP2021/864, M.L.C.; un ajut de 56,75€ per transport 
- PRP2021/865, M.L.P.H., ajut de 300€ targeta moneder, per a cobrir un període de tres mesos. 
- PRP2021/866, M.Á.F.R., ajut de 300€per alimentació i higiene, per a cobrir  un període de tres 

mesos. 
- PRP2021/867, P.O.G., ajut de 80€ per a transport 
- PRP2021/868, M.N.V.G., ajut de 320€ targeta moneder, per a cobrir un període de dos mesos. 
- PRP2021/870, E.F.C., ajut de 80€ per a transport 
- PRP2021/871, P.M.R., ajut de 75,60€ per a transport 
- PRP2021/872,.Y.A.R., ajut de 78,4€ per a transport 
- PRP2021/873, M.J.M.R., ajut de 240€ renovació targeta moneder, per a cobrir un període de dos 

mesos 
- PRP2021/874, F.J.G.M., ajut 240€ targeta moneder, motiu Covid, per a cobrir un període de dos 

mesos. 
- PRP2021/879, R.L.A., Prestació del Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,21€ 

mensuals  
- PRP2021/882, V.G., ajut de 300€ renovació targeta moneder, per cobrir un període de tres 

mesos. 
- PRP2021/884  E.T.A., ajut de 240€ renovació targeta d’alimentació i higiene., per a cobrir un 

període de dos mesos. 
- PRP2021/885, Y.G.D., ajut de 200€ per alimentació, motiu Covid, per a un període de dos 

mesos. 
- PRP2021/886, S.P.R., ajut de 480€ renovació targeta d’alimentació i higiene, per cobrir un 

període de tres mesos. 
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- PRP2021/888, E.M.M., ajut de 200€ renovació targeta moneder, per cobrir el termini de dos 
mesos. 

- PRP2021/890, P.M.R., un ajut de 140€ de targeta moneder, per a un període de dos mesos. 
- PRP2021/892, E.J.R.C., ajut de 210€ per alimentació i higiene, per a un període de tres mesos 

 
 
3.3.2.- PRP2021/876 PROGRAMA TREVA HIVERNAL: BUTÀ A CASA. 2021/2022 - ADJUDICACIÓ 
D’ESTUFES I COMPRA DE BOMBONES DE BUTÀ 
 
Expedient: 2021/4365 
 
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. 
 
Les famílies, quan tenen l’ajut aprovat per Junta de Govern, poden encarregar a serveis socials la 
bombona de butà per tal que el repartidor les pugui entregar al seu domicili la setmana següent. 
Donada la situació de necessitat s’ha avançat l’entrega de les bombones, en alguns casos que es 
valoraven com a més urgents. 
 
Una cop iniciat el projecte es va poder contemplar una altra problemàtica: els usuaris també necessiten 
bombona de butà per cuinar. Molts usuaris tenen cuina de butà i es valora poder proporcionar bombones 
de butà per aquelles persones que tinguin aquesta necessitat.  
 
En aquests moments hi ha una família amb necessitat d’una estufa de préstec i un total de 64 famílies 
amb necessitat de bombones de butà, de les quals 45 renoven l’ajut i la resta encara tenen bombones 
de butà per demanar. 
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar un ajut de 9.948,40 € per renovar l’ajut de butà per la campanya de treva hivernal 
2021/2022, a l’objecte de què cada família disposi de 15 bombones durant la campanya de treva 
hivernal, de novembre a abril. 
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3.4.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.4.1.- PRP2021/878 CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT I L’ASSOCIACIÓ 
COMERÇOS I SERVEIS DE LLIÇÀ D’AMUNT    
 
Expedient: 2021/4360 
 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt està interessat en fomentar el comerç local i allò que es deriva del 
seu bon funcionament i projecció interna local i externa al municipi. 
 
L’Associació Comerços i Serveis de Lliçà d’Amunt (en endavant CIS) està registrada en el registre 
municipal de entitats del municipi amb el núm.: V-0023.  
 
Per a promoure el desenvolupament del comerç de la població, l’Ajuntament colꞏlabora amb CIS, 
tant en la cessió d’una sala per a la celebració de les seves reunions i en la concessió de 
subvencions, per ser una associació sense ànim de lucre, com qualsevol altre de les existents al 
municipi.  
 
L’entitat CIS colꞏlabora amb l’Ajuntament, al llarg de l’any, en la preparació d’activitats pròpies de 
la seva naturalesa.  
 
Només hi ha una única associació al municipi de les característiques de CIS. 
 
Vista la proposta del Regidor de promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i  l’Associació Comerços i Serveis 
de Lliçà d’Amunt per al foment del comerç local i d’allò que es deriva del seu bon funcionament i 
projecció interna local i externa al municipi. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.5.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.5.1.- PRP2021/858 APROVACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE LA TAXA DE RESIDUS PER 
COMPOSTATGE DOMÈSTIC    
 
Expedient: 2021/4330 
 
Vista la relació de nous peticionaris de bonificació de la taxa de residus per compostatge domèstic, 
presentada per l’Organisme de Recaptació, en aplicació de l’Ordenança fiscal que regula la taxa de 
residus. 
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal de medi ambient, 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Aprovar la bonificació de la taxa de residus corresponent a compostatge domèstic a la relació 
de titulars que figura a l’informe tècnic. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.5.2.- PRP2021/859   APROVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA DE LA SRA. L.L.R. 
 
Expedient: 2021/3848 
 
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.R. 
Barri Pinedes del 
Vallès 

American Staffordshire 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 L.L.S. 499 30/2021 

 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
 
3.5.3.- PRP2021/861 APROVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA DEL SR. C.P.B.  
 
Expedient: 2021/3930 
 
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.P.B. Barri can Rovira Nou American Staffordshire 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, 
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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 C.P.B. 500 29/2021 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
3.5.4.- PRP2021/862   APROVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA DEL SR. R.V. 
 
Expedient: 2021/1729 
 
L’interessat a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la tinença d’animals 
potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 R.V. Barri can Roure Rottweiler 

 
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 R.V. 462 28/2021 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
3.6.- INTERVENCIÓ 
 
3.6.1.- PRP2021/824 APROVACIÓ DE LA SEGONA JUSTIFICACIÓ DE L'ALIANÇA DE L’AJUT 
PER A ACTIVITATS CULTURALS I ESPECTACLES INFANTILS, DINS EL CONVENI AMB 
L’AJUNTAMENT 2021.    
 
Expedient: 2021/4196 
 
Vist l’informe tècnic de la regidoria de Cultura de 14 d’octubre de 2021, favorable respecte la segona 
justificació presentada per l’entitat Ateneu L’Aliança, relatiu a activitats culturals i espectacles infantils  
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programats als mesos de maig i juny de l’any 2021, en el marc del conveni amb l’Ajuntament per a aquest 
any, 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 27 de juliol, amb número de registre d’entrada 8937, 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 
l’organització d’un cicle d’activitats i espectacles infantils. 

 
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, a excepció 
dels següents esdeveniments: 
 
- Assaig del grup de teatre, on s’han generat despeses per una activitat que es tracta d’un 
assaig intern i que no compleix amb l’acord del conveni que indica que es subvencionen 
activitats culturals obertes a tota la ciutadania. 

 
- Activitat Vallestage, on hi manca el logotip de l’Ajuntament en tota la difusió que s’ha de 
l’acte per part de l’entitat, fet que vulnera el compromís del conveni sobre aquest aspecte. 

 
En aquest sentit, acceptem la justificació de totes les activitats presentades a excepció de 
les anomenades anteriorment i es notifica a l’entitat el motiu pel quan no s’han pogut 
acceptar. 

 
Adjunto a aquest informe un quadre resum amb la validació de la justificació presentada per 
l’entitat en referència als actes que sí compleixen els acords del conveni. S’accepten 
despeses per import de 2.754,05€ en quant a la programació d’activitats i de 1.376,30€ en 
referència a la programació d’espectacles infantils. 

 
CONCLUSIÓ 

 
Per tot l’exposat anteriorment, emeto informe FAVORABLE per tal que es pugui fer efectiu 
el pagament de l’import de 4.130,35€ en concepte d’activitats culturals i infantils 
programades entre els mesos de maig i juny 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. 
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La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la segona justificació presentada per l’Ateneu l’Aliança dins el conveni amb l’Ajuntament 
per a l’any 2021, respecte l’ajut per a l’organització d’activitats culturals i infantils programades als mesos 
de maig i juny de 2021. 
 
Segon.- Aprovar, d’acord amb l’anterior, el pagament de 4.130,35€ a l’Ateneu l’Aliança, dels quals 
2.754,05€ corresponen a activitats culturals i 1.376,30€ a activitats infantils, dels mesos de maig i 
juny de 2021, dins el conveni 2021. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.6.2.- PRP2021/877  CANCELACIÓ TOTAL D’UN PRÉSTEC DE BANC SABADELL  
 
Expedient: 2021/4327 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt té un líquid disponible capaç de fer front a l’amortització total del préstec 
de Banc Sabadell 0081-8076332737, amb un capital pendent d’1.068.379,48 €. 
 
Aquest préstec té actualment un tipus d’interès del 0,194%. Es va formalitzar al 19/11/2018, per 
1.380.000 €, i tenia una data prevista de venciment de 31/12/2028. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’Hisenda, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la cancelꞏlació total del préstec 0081-8076332737 de Banc de Sabadell, amb un capital 
pendent de 1.068.379,48 €, i pagar-ne la fracció corresponent d’interessos meritats del trimestre en curs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 

 
3.7.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.7.1.- PRP2021/880  ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE PART DEL 
CARRER MAJOR I DE LA PASSERA SOBRE TORRENT DE CAN BOSCH    
 
Vista l’Acta de valoració per a la contractació de les obres del Projecte d’urbanització de la part 
restant del carrer Major i execució de passera sobre el torrent de Can Bosch de Lliçà d’Amunt, 
havent-se estimat com a correcta i degudament motivada. 
 
Presentada la garantia definitiva i altra documentació requerida. 
 
Vist l’informe favorable de la fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Adjudicar el contracte de les obres del Projecte d’urbanització de la part restant del carrer 
Major i execució de passera sobre el torrent de Can Bosch de Lliçà d’Amunt a l’empresa 
TEBANCAT SL, per l’import de 98.536’76 euros, 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 a la licitació. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2021/895 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MILLORA DEL PARC DE CA 
L’ARTIGUES 
 
Redactat el Projecte Executiu de Millora del Parc de Ca l’Artigues, que es troba situat en l’entorn 
de l’escola Rosa Oriol i Anguera, que té per objecte ordenar tot l’entorn de l’escola Rosa Oriol per 
tal d‘establir els elements, vegetació i recorreguts que habilitin els usos que el veïnat del barri de 
Ca l’Artigues va demanar en les sessions del procés participatiu realitzat, amb un pressupost de 
500.000 euros. 
 
Vist l’informe emès per l’Arquitecte municipal. 
 
De conformitat al que preveu l’article 37 del Reglament d’Activitats, Obres i Serveis dels Ens Locals. 
 
Vist el que assenyala l'article 53.1 p) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, en relació al Decret d’Alcaldia del 17 de juny de 2019. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte Executiu de Millora del Parc de Ca l’Artigues, que es troba 
situat en l’entorn de l’escola Rosa Oriol i Anguera de Lliçà d‘Amunt, amb un pressupost d’execució 
per contracte de 500.000 euros (IVA inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre’l a informació pública, durant el termini de trenta dies, mitjançant edicte al Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament. Durant aquest termini els interessats el podran examinar i formular-hi les alꞏlegacions 
que considerin pertinents. 
 
Tercer.- En cas que durant el període d’informació pública no es produís cap tipus d'alꞏlegació o 
reclamació, aquest projecte es donaria per aprovat definitivament, sense necessitat de cap nou 
acord. 
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4.2.- PRP2021/908 APROVACIÓ DE DEVOLUCIONS DEL CASAL MUNICIPAL I D’ESPORTS PER 
A INFANTS I JOVES 2021 
 
Expedient: 2021/3498 
 
Un cop rebudes les últimes instàncies solꞏlicitant les devolucions corresponents al Casal Municipal 
d’Esport i Lleure per infants i joves, pel no ús del casal degut a confinaments per la Covid-19, la 
Regidoria d'Esports solꞏlicita que, per acord de Junta de Govern, s’aprovi la devolució d’un total de 
114,89€. 
 
Vista la proposta del Regidor d’Esports, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la devolució dels imports de la inscripció al Casal municipal i d’esports per a infants 
i joves 2021, a quatre usuaris, que consten a la llista redactada per la Regidoria d’Esports, que no 
hi ha pogut participar a causa del confinaments per la Covid-19, per l’import total de 114,89€ 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
4.3.- PRP2021/887 LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I POSTA EN MARXA D’UN SISTEMA 
D’ENREGISTRAMENT DE VIDEOVIGILÀNCIA, ANÀLISI DE VÍDEO I ALERTA (BLACK LIST) 
QUE PERMETI LA IDENTIFICACIÓ AUTOMÀTICA I PERMANENT DE VEHICLES PER LA 
POLICIA LOCAL DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en l’exercici de les tasques envers la seguretat ciutadana que du a 
terme la Policia Local, està interessat en el subministrament i posta en marxa d’un sistema 
d’enregistrament de videovigilància, anàlisi de vídeo i alerta (Black List) que permeti la identificació 
automàtica i permanent de vehicles dins del municipi. 
 
Donat l’important volum anual de materials i productes emprats i el seu cost, procedeix licitar el seu 
subministrament. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer: ACORDAR iniciar els tràmits licitatoris per tal de contractar el subministrament i posta en 
marxa d’un sistema d’enregistrament de videovigilància, anàlisi de vídeo i alerta (Black List) que 
permeti la identificació automàtica i permanent de vehicles dins del municipi. 
 
La despesa màxima derivada d’aquesta contractació, que és de 94.000 euros, IVA inclòs, es farà 
efectiva amb càrrec a diverses partides del pressupost general de la Corporació per a l’any 2021 i 
successius pressupostos. El Valor estimat del contracte és de 77.685,95 euros Per a l’any 2021 la 
despesa derivada d’aquesta contractació serà com a màxim de 28.200€ IVA inclòs i aplicable a la 
partida pressupostària 132062300. 
 
Per als exercicis 2022 i 2023, la despesa màxima serà aplicable a la partida 132062300 amb els 
següents imports màxims: 
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Any 2022: 28.200€ IVA inclòs 
Any 2023: 37.600€ IVA inclòs 
 
Segon: Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris per dur a 
terme l’operació. 
 
Tercer: Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
4.4.- PRP2021/891 CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI CONSISTENT 
EN LA CREACIÓ I EXECUCIÓ D’UNA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 
PER AL RECICLATGE DE RESIDUS 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist l’informe, emès en data 26/10/2021, per Xavier Junqueras i Pujadas, tècnic municipal, de 
necessitat i conformitat de contractar el servei consistent en la creació i execució d’una campanya 
de comunicació i sensibilització per al reciclatge de residus, i que es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“INFORME DE NECESSITAT I CONFORMITAT DE CONTRACTE MENOR PER A LA CREACIÓ 
DE LA CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ PEL RECICLATGE DE RESIDUS MUNICIPALS 2021-
2022 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Es necessària la contractació de David Blanch Martínez amb NIF 52 156 202-E i domicili al carrer 
Primer Marquès de Les Franqueses, 146A, 4-4, 08402 de Granollers, per a la creació i producció 
d’una campanya de comunicació i sensibilització per al reciclatge 2021-2022 per import de 
10.310,00 euros (més IVA), a càrrec de la partida pressupostària 18/1622/22700. 
 
El servei objecte del contracte inclou: 
 
a) La conceptualització de la campanya i dels continguts 
Creació de la idea general de la campanya, la redacció de continguts dels suports gràfics, les 
ilꞏlustracions dels personatges, disseny de vestuari i maquillatge i escriptura de guions 
 
b) La confecció del vestuari 
 
Confecció de 3 vestuaris per l'heroïna i 1 vestuari per el personatge antagonista Sessió de fotos. 
 
c) Sessió de fotos 
 
Inclou 8h de sessió amb fotògrafa, equipament, estudi, actriu i maquilladora 
 
d) Vídeos de campanya (Croma) 
 
2 dies de rodatge. Inclou: 

 Equipament de càmera, llum, so i plató croma 
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 Personal tècnic, artístic i maquillatge 
 Edició de 6 vídeos de 1' 
 1 Llicència musical estàndard per xarxes 

 
L’adjudicatari ofereix un servei integral que ens permet conceptualitzar i produir la campanya de 
forma global, 
 
incloent tots els serveis necessaris, en un termini reduït i amb un resultat professional avalat per 
l’experiència de treballs anteriors. 
 
Aquests requisits, imprescindibles per posar en marxa la campanya en un breu termini de temps, 
han motivat el fet de no solꞏlicitar tres pressupostos, considerant que l’adjudicatari reuneix els 
requisits de capacitat i solvència necessaris per 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 d’un contracte 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: 
 

 Conceptualitzar i produir una campanya de sensibilització de reciclatge de residus per 
incrementar de 
forma significativa les xifres de recollida selectiva al municipi. La campanya s’iniciarà a finals de 
2021 i tindrà el seu punt àlgid amb el canvi de contenidors previst per a l’any 2022. 
 
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 
 
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 
 
No s’ha fraccionat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de la 
contractació. 
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7. DESPESA AMB FINANÇAMENT AFECTAT: Si 
 
Les entitats Ecoembalajes España i Ecovidrio subvencionen la campanya amb uns 6.000 euros, 
fruit del conveni marc al qual es va adherir l’Ajuntament de lliçà d’Amunt i que inclou la colꞏlaboració 
en campanyes de comunicació que es destinaran a finançar part de la despesa generada per la 
Campanya de reciclatge objecte del contracte. 
 
8. MODE DE PAGAMENT 
 
El pagament es fraccionarà en dues parts atenent a les feines realitzades a les dues fases previstes 
al contracte: 
 
Fase 1: 
La conceptualització de la campanya i dels continguts: 
 
Creació de la idea general de la campanya, la redacció de continguts dels suports gràfics, les 
ilꞏlustracions dels personatges. 
 
Pagament del 20%: 2.062,00 euros (més IVA). 
 
Fase 2: 
La conceptualització de la campanya i dels continguts: 
 
Disseny de vestuari i maquillatge i escriptura de guions 
 
La confecció del vestuari 
 
Confecció de 3 vestuaris per l'heroïna i 1 vestuari per el personatge antagonista 
Sessió de fotos. 
 
Sessió de fotos 
 
Inclou 8h de sessió amb fotògrafa, equipament, estudi, actriu i maquilladora 
 
Vídeos de campanya (Croma) 
 
2 dies de rodatge. Inclou: 

 Equipament de càmera, llum, so i plató croma 
 Personal tècnic, artístic i maquillatge 
 Edició de 6 vídeos de 1' 
 1 Llicència musical estàndard per xarxes 

 
Pagament del 80% restant: 8.248,00 euros (més IVA). 
 
Lliçà d’Amunt, 26 d’octubre de 2021 
“ 
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 
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La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa David Blanch Martínez, amb CIF/NIF 52 156 202-E, el contracte 
menor del servei, per un import de 12.475,10 € (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  l’acomplirà en format 
electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:33 de tot el que jo com a 
secretària certifico. 
 
 
 


