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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 6 D’OCTUBRE DE 2021 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 17:30 
Hora que acaba: 17:48 
 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, Secretària.  
També assisteix l’Interventor municipal, Antoni Hierro Medina 
 
També 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 29 de setembre de 2021. 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de pagament 
número O/2021/49, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició i 
reconeixement d’Obligació: 
 

- García Rodríguez Miguel Àngel; galvanitzats entrada a traster, ref. Cementiri; 
d’import 3.188,35€; amb càrrec a la partida 17/9200/62202. 
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- Obres i Paviments Llovet SL; Reparació de flonjalls a diferents carrers; d’import 
16.040,66€; amb càrrec a la partida 17/9200/62202. 

- Supla SL; Clima i ventilació local c/ Aliança, 5; d’import 24.619,69€; amb càrrec a la 
partida 17/9200/62203. 

- Transports i Serveis Pou Padrós S.L.; subministrament pals de fusta circuit 24 Hores, 
d’import 11.464,75€, amb càrrec a la partida 25/1532/21000. 

- Petro Santa Eulàlia SL; subministrament Gasoil C, d’import 4.752,72€; amb càrrec a 
la partida 03/3230/22102. 

- Politractor SA; recanvis maquinària; d’import 7.018,96€; amb càrrec a la partida 
25/1532/21400. 

- Branvaz Group SL; banquets de la gent gran; d’import 11.261,25€; amb càrrec a la 
partida 01/3380/22609. 

- Plataformas Aereas Altex SL; lloguer de vehicle amb cistella; d’import 3.900,07€; 
amb càrrec a la partida 15/1650/21000. 

- No Sonores SL; Concert del grup Xiula a la Festa Major; d’import 4.840€; amb càrrec 
a la partida 01/3380/22609. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport, setembre-21; d’import 
56.864,09€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport, línia A7, setembre-21; d’import 
15.319.05€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Novatilu SL; lluminàries led; d’import 218.177,88€; amb càrrec a la partida 
17/1650/63300. 

- Associació Protectora d’Animals de Granollers; Servei d’acollida i manteniment de 
gossos en custòdia; d’import 3.075,22€; amb càrrec a la partida 13/1700/22699. 

- Especialidades Eléctricas Lausan S.A.U., motor reconst. Psa 4hh, d’import 
4.222.42€; amb càrrec a la partida 12/1350/21400. 

- Del Bas Assessors Advocats i Auditors S,L.P., quota mensual assessorament en 
matèria jurídico – laboral; d’import 3.198,19€; amb càrrec a la partida 16/9200/22604. 
 
 

3.- PROPOSTES 
 
3.1.- RECURSOS HUMANS 
 
3.1.1.- PRP2021/799   NOMENAMENT D’UNA TÈCNICA MIG EDUCADORA SOCIAL    
 
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador del concurs-oposició per  la provisió 
d’una plaça de tècnic/a mig, adscrita inicialment al lloc de treball d’Educador/a Social del 
departament d’Acció Social, grup A2, com a personal funcionari interí de l’Ajuntament 
de Lliçà d'Amunt.  
  
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Nomenar a la senyora Ariadna Romano Funcasta com a tècnica mig, adscrita 
inicialment al lloc de treball d’Educadora Social del departament d’Acció Social, grup A2, 
en el personal funcionari interí de l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt.  
 
Segon: Comunicar als interessats el seu nomenament. 
 
Tercer: Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
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3.2.- ACCIÓ SOCIAL 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada 
usuari i la proposta de la Regidora d’Acció Social, la Junta de Gove4rn Local ACORDA 
ATORGAR els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
 

‐ PRP2021/775, J.L.G.F., un ajut de 400€, targeta moneder, per a un període de quatre 
mesos. 

‐ PRP2021/777, D.M.M.; un ajut de 147,55€ per a ús de transport públic. 
‐ PRP2021/782, M.G.C., baixa del pagament dels rebuts del SAD 
‐ PRP2021/783, M.L.M.M., un ajut de 32,50€ per a medicació. 
‐ PRP2021/784, L.C.R.; Prestació del servei de treballadora familiar, amb copagament 

de 4.07€ 
‐ PRP2021/792, J.G.M.; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/793, J.N.E., un ajut de 300€ per alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals 
‐ PRP2021/794, F.P.R., un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/795, C.M.R., un ajut de 210€ per alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/796, G.M.C., un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/778, R.R.H., bonificació del 50% d’impostos municipals pendents i 

fraccionament del 50% restant en terminis de 50€ mensuals. 
‐ PRP2021/797, A.M., un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/798, C.C.I., un ajut de 44,49€ per a medicació. 
‐ PRP2021/785, A.M.G.M., un ajut de 46,80€ Prestació del Servei de treballadora 

familiar, amb copagament de 46,80€. 
 
 
3.3.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.3.1.- PRP2021/779  APROVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE 
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DE LA SRA. A.M.Z. 
 
Expedient: 2021/3071 
 
La interessada indicada a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la 
tinença d’animals potencialment perillosos.  
 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 A.M.Z. Barri Ca l’Artigues 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 a la solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
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 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 A.M.Z. 438 27/2021 

 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
 
3.3.2.- PRP2021/780 APROVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE 
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DE LA SRA. V.M.O.  
 
Expedient: 2021/2781 
 
La interessada indicada a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la 
tinença d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 V M.O. Avda. Païssos Catalans Llaurador x podenco 

 
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 V.M.O. 472 26/2021 

 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
 
3.3.3.- PRP2021/781 APROVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE 
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DEL SRA. L.M.O.  
 
Expedient: 2021/3575 
 
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.M.O. Centre urbà 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: 
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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.M.O. 471 25/2021 

 
Segon.-  Notificar aquest acord a la interessada. 
 
 
3.4.- ESPORTS 
 
3.4.1.- PRP2021/742 CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DE 
SUBMINISTRAMENT D’UNA PISTA DE BÀSQUET 3X3 
 
Expedient: 2021/3749 
 
Vist l’informe, emès en data 8 de setembre de 2021, per ARNAU BACHS BOFILL, tècnic 
municipal, de necessitat i conformitat de contractar les (obres, subministrament o servei) 
UNA PISTA DE 3X3 DE BÀSQUET, 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 
 
Subministrament d’una pista de bàsquet 3x3 
Es necessària la contractació del / de la,  

 Subministrament: d’una pista 3x3 de bàsquet que contingui el paviment i el pintat de les 
línies oficials. 

 Import de 13. 217,21€ més IVA  
 Empresa: MONDO IBÉRICA, S.A.U. 
 NIF A50308139 
 Termini octubre 2021  
 Partida pressupostaria: 07 63200 
 Núm. Expedient 2021/3749 
  Descripció del contracte: 

Adquisició del paviment esportiu en lloses ajustables de dimensions 100x100 cm 
cada una, fabricat en cauxo amb gofrat superficial per ús exterior. Presenta la 
certificació de la FIBA per la categoria 3x3 i la certificació ITF en categoria 1 SLOW. 
Pintat del camp de bàsquet 3x3. 
Inclou el transport.  

 Tots els imports (amb IVA i sense) 
Preu sense IVA: 13.217,21€ 
Preu amb IVA: 15.992,82€ 

 Adjudicatari (Nom, NIF, País, Província i Municipi) 
Mondo Ibérica, S.A.U. 
Polígon Malpica c/E, parcelꞏla 13-B 
50016 Saragossa - Espanya 
□ S’han solꞏlicitat tres pressupostos a les empreses que seguidament s’indiquen, essent 
l’oferta més avantatjosa per la seva relació qualitat/preu la que es proposa. 
 

R.E. nº  empresa Import 
(iva exclòs) 

Import 
(iva inclòs) 
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A50308139 Mondo Ibérica 13.217,21€ 15.992,82€
 Tripl3 shot outdoor court tiles 11.400€ 13.794€ 
B65720229 Esteban SG SL 14.985,85€ 18.132,88€

 
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:  
 
Reconvertir el camp de futbol 5 en un altre equipament esportiu que té més demanda al 
municipi, coincidint amb la incorporació de la modalitat 3x3 en lliga oficial de la Federació 
Catalana de Basquetbol. 
 
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 (indicar l’opció que 
correspongui entre les dues següents): 
□ 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 
 
A Lliçà d’Amunt a 8 de setembre 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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Vista la proposta del Regidor d’Esports 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa MONDO IBÉRICA, S.A.U., amb NIF A50308139, el 
contracte menor del subministrament d’una pista de 3/3 de bàsquet, per un import de 
15.992,82 Euros (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 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. 
 
 
3.5.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.5.1.- PRP2021/791 PUNT DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS AL C. 
DEL TORRENT DE CAN BOSC 5    
 
Expedient: 2021/3992 
 
L’ICAEN va concedir un ajut solꞏlicitat, dins la convocatòria MOVES II, d’un punt de recàrrega 
tipus semi ràpida (potència igual o superior a 15 kW i inferior a 40 kW), al C. Torrent Mardans 
5, que ara s’anomena C. del Torrent de Can Bosc 5. 
 
S’ha demanat pressupost a tres empreses, les quals han presentat els següents preus sense 
IVA:  
 

Empresa Import sense IVA

Estabanell y Pahisa Mercator, S.A. 12.664,00 € 

Supla, S.L. 15.424,44 € 

Evectra Mobility Services, S.L. 17.800,00 € 
 
3 - Estabanell y Pahisa Mercator, S.A. ha presentat l’import més baix. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Estabanell y Pahisa Mercator, S.A. el punt de recàrrega per a 
vehicles elèctrics al C. del Torrent de Can Bosc 5, per l’import de 12.664€, més l’Iva. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
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4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2021/800 SOLꞏLICITUD D’AJUT PER FOMENTAR EL CONTACTE ENTRE 
LECTORS I AUTORS, TRADUCTORS I ILꞏLUSTRADORS (CLT086)  
 
Expedient: 2021/4005 
 
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Oficina de Suport 
a la Iniciativa Cultural (OSIC),ha aprovat una convocatòria en l’àmbit de les lletres per a la 
concessió de subvencions per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i 
ilꞏlustradors literaris per a l’any 2021. 
 
Des d’aquesta regidoria tenim interès en solꞏlicitar l’ajut, per tal que pugui repercutir 
directament amb la presència de dos autors en el marc del Club de lectura que es porta a 
terme. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la documentació per solꞏlicitar l’ajut per fomentar el contacte entre lectors i 
autors, traductors i ilꞏlustradors a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Segon.- Signar els projectes per tal que es pugui enviar la petició d’ajut a través de la 
plataforma EACAT. 
 
 
4.2.- PRP2021/807  SUBMINISTRAMENT I INSTALꞏLACIÓ DEL NOU EQUIPAMENT 
PER A LA CUINA DEL BAR DEL PARC DEL TENES.    
 
Expedient: 2021/4037 
 
És necessària la contractació del subministrament i instalꞏlació del nou equipament de 
cuina del bar del Parc del Tenes per donar compliment als  requeriments sanitaris 
detectats en la inspecció del mes juny. 
 
Al tractar-se d’un tipus de tasca específica d’empresa especialitzada, i per tal de 
minimitzar el termini d’afectació del tancament del bar que es necessita per dur a terme 
la nova instalꞏlació, s’ha dut a terme la contractació amb caràcter d’urgència. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de subministrament i instalꞏlació del nou equipament de 
la cuina del bar del Parc del Tenes a l’empresa Gruphostel Professional, SL per un 
import global de 13.840,77 € + IVA 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
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4.3.- PRP2021/801 BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCES 
DE SELECCIÓ PER PROVEIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL MITJANÇANT 
PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ 2021, FINANÇATS INTEGRAMENT PER 
L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT.    
 
Expedient: 2021/4008 
 
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs de mèrits, torn 
lliure, de 7 contractes d’obra i servei per dur a terme la instalꞏlació de llums LED als 
barris i suport al Servei de neteja d’edificis municipals, en execució del Pla d’Ocupació 
finançat íntegrament per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 

 
Atès que en exercici de les competències atribuïdes per la Llei 8/87, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb la Llei 7/85, de 2 d’abril, és 
possible efectuar la convocatòria de la valoració de mèrits simultàniament, amb 
subjecció a l’aprovació de les bases que regeixen la convocatòria. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Recursos Humans. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs de mèrits, torn 
lliure, de 7 contractes d’obra i servei per dur a terme la instalꞏlació de llums LED als barris i 
suport al Servei de neteja d’edificis municipals, en execució del Pla d’Ocupació finançat 
íntegrament per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
SEGON: Sotmetre-les a informació pública pel termini de quinze 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 per a la provisió de set contractes per obra i servei, un amb la categoria 
operaris electricistes  i auxiliar de neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament de Lliça 
d’Amunt, publicant simultàniament l’anunci de la convocatòria. 
 
 
4.4.- PRP2021/804 APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA MITJANÇANT 
CONCURS-OPOSICIÓ, MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA, DE DUES PLACES DE 
CAPORAL/A VACANTS A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE 
L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Expedient: 2021/3970 
 
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs oposició, de dues 
places de caporal/a en règim funcionari mitjançant promoció interna, 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, 
d’aquesta corporació, és possible efectuar la convocatòria de les proves simultàniament, 
amb subjecció a l’aprovació de les bases que regeixen la convocatòria. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Recursos Humans. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer: Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir 2 places de caporal/a 
en règim funcionari mitjançant promoció interna, adscrites a la Policia Local de l’Ajuntament 
de Lliçà 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 Lliçà 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 per a la provisió de dues places de caporal/a adscrites a la Policia Local 
de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament l’anunci de la convocatòria. 
 
 
4.5.- PRP2021/806 APROVACIÓ DE DOS PROJECTES A EXECUTAR MITJANÇANT 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2021.    
 
Expedient: 2021/3997 
 
El Servei Públic d’Ocupació  de Catalunya  mitjançant RESOLUCIÓ EMT/2859/2021, de 17 
de setembre, obre convocatòria per l’any 2021 per la concessió de subvencions del programa 
Treball i Formació i 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. 
 
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, i més grans de 45 anys. 
 
Vista la proposta del regidor de Promoció econòmica. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA. 
 
Únic.- Aprovar els següents projectes a executar mitjançant el Programa Treball i Formació 
subvencionats per la Generalitat de Catalunya: 

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

 
 
4.6.- PRP2021/805   CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE LLIÇÀ D’AMUNT I LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA VALL DEL 
TENES PER A L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS EN EL MARC DEL PROGRAMA 
“TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.    
 
Expedient: 2021/3988 
 
Que la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
12/11/2020 va aprovar el Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”, en el marc 
del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, així com el règim 
regulador i la concessió d’ajuts als ajuntaments de la província de Barcelona. Aquest 
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programa té per objecte la prestació de cooperació econòmica per tal que els ens 
destinataris duguin a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de reactivació 
econòmica, ja siguin de caràcter preventiu i/o proactiu, basades en l’impuls de la 
tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de les persones i les empreses cap 
a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari. 

 
Que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, és un ens local que disposa de competències a 
l’àmbit del foment del treball i funcions per a la reactivació de la seva economia local i 
és destinatari de la subvenció atorgada dins del Programa “Treball, Talent i Tecnologia”, 
per un import de 29.221,99€.  
 
Que és d’interès de l’Ajuntament executar dins de les seves competències i àmbit 
territorial, les actuacions definides en el Programa “Treball, Talent i Tecnologia” i part 
d’aquestes a través d’un encàrrec de gestió a favor de la Mancomunitat Intermunicipal 
de la Vall del Tenes com a ens públic supramunicipal,  donat que no es disposa de 
mitjans propis necessaris i per tal d’aconseguir efectuar amb la màxima eficàcia aquest 
projecte. 
 
Que ambdues parts en el marc de les seves respectives competències han convingut 
les condicions en les quals s’efectuarà l’encàrrec de gestió per portar a terme les 
actuacions de les diferents línies de treball i per tal de deixar constància d’aquests 
acords formalitzen el conveni/acord corresponent (adjunt). 

 
L’import de l’encàrrec de gestió (14.610,99€) és la quantitat màxima, de la que la 
Mancomunitat haurà de justificar les despeses realitzades exclusivament per 
l’Ajuntament. L’Ajuntament pagarà la quantitat justificada, fins un màxim de 14.610,99€. 

 
Aquest encàrrec de gestió no comporta cessió de titularitat de la competència ni dels 
elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de qui encarrega dictar els 
actes o les resolucions de caràcter jurídic necessaris en l’activitat material objecte 
d’encàrrec.  
 
Vista la proposta del regidor de Promoció Econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Acordar l’aprovació i signatura de l’esmentat conveni d’encàrrec de gestió entre 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes per a 
l’execució d’actuacions en el marc del programa “Treball, talent i tecnologia” de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.7.- PRP2021/802 ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DE SERVEI DE L'ACTIVITAT 
DE REFORÇ DEL PROCES DE LECTO-ESCRIPTURA A L'ETAPA DE PRIMARIA    
 
Vista l’Acta de Valoració del Procediment per a la contractació del Servei per impartir 
l’activitat extraescolar de reforç del procés d’aprenentatge de la lectoescriptura a les 
escoles de primària  (Exp. 2742/21), i estimant-se correcta. 
 
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que legalment té reconegudes, i de 
conformitat amb allò establert en l’article 159.6 de la LCSP 2017, ACORDA: 
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Primer.- Adjudicar el contracte del Servei per impartir l’activitat extraescolar de reforç del 
procés d’aprenentatge de la lectoescriptura a les escoles de primària, a l’empresa 
RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFANCIA EN RISC, per l’import de 6.010’28 euros, 
Iva. exclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, fent-li saber que la formalització del 
contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació, que haurà de 
tenir lloc dins el termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent de la recepció 
d’aquesta notificació. 
 
 
4.8.- PRP2021/803 ADJUDICACIO DEL SERVEI PER LA DINAMITZACIO DEL 
CONSELL D'INFANTS DE LLIÇÀ D'AMUNT    
 
Vista l’Acta de Valoració del Procediment per a la contractació del Servei per dinamitzar 
el Consell d’Infants (Exp. 2732/21), i estimant-se correcta. 
 
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que legalment té reconegudes, i de 
conformitat amb allò establert en l’article 159.6 de la LCSP 2017, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte del Servei per dinamitzar el Consell d’Infants durant els 
cursos 2021-22 i 2022-23, a l’empresa RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFANCIA 
EN RISC, per l’import de 4.028’75 euros anuals, Iva. exclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, fent-li saber que la formalització del 
contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació, que haurà de 
tenir lloc dins el termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent de la recepció 
d’aquesta notificació. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 17:48 de tot el que jo 
com a secretària certifico. 
 


