
 
 

 

 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
14 DE MARÇ DE 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:00 
Hora que acaba: 18:30 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
David Morales Campos 
 
També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 

Lourdes Martín Montero 
Marc Palet Rodríguez 
 
 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya  

Albert Iglesias Boza 
 
 
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 7 de 
març de 2022 
 
 
2.- DESPESES 

 
S’acorda aprovar la Relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de 
pagament número O/2022/11, que conté els següents document d’Autorització, 
Disposició i reconeixement d’Obligació: 

 



 
 

 

- Ricoh España SL, d’import 9.460,31€; amb 
càrrec a la partida 15/9200/62600. 

- Ricoh España SL; d’import 53.986,78€; amb càrrec a la partida 15/9200/62600. 
- Gruphostel Professional SL; Cuina i mobiliari; d’import 5.424,70€; amb càrrec a la partida 

17/9200/62202. 
- Organizer and Controler 1965 SL; Serveis de tramitació de subvencions del programa 

operatiu de creixement sostenible per al termini 2014-2020; d’import 8.893,50€, amb càrrec 
a la partida 15/1650/63300. 

- Unrasa Obres i Serveis Integrals SL, Rase pel soterrament de línia de mitja tensió pels 
carrers Ramon Llull i Domènec i Muntaner; d’import 9.912,32€; amb càrrec a la partida 
17/1610/61910. 

- Raso Oficinas Equipamentos y Decoraciones SL; mobles despatx informàtica, recursos 
humans i alcaldia; d’import 8.086,43€; amb càrrec a la partida 16/9200/62500. 

- Estebanell y Pahisa Mercator SA; segon pagament 50% instalꞏlació punt de recàrrega de 
vehicles elèctrics; d’import 7.661,72€; amb càrrec a la partida 15/1650/63300. 

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

- Suministros Hoteleros Granollers SL; rentaplats, renta-gots i fregidora; d’import 3.513,69€; 
amb càrrec a la partida 17/9200/62202. 

- Projectes Urbans Arquitectura i Territori SLP; Honoraris per la redacció del Pla especial per 
assignació d’ús a l’equipament de la masia de Can Francí; d’import 3.267€; amb càrrec a la 
partida 17/1532/61900. 

- Maderas Cunill SA; Passarelꞏla de 9,5 m, pagament inicial; d’import 4.229,68€; amb càrrec 
a la partida 17/1532/61900. 

- Pou Quincoces Salvador, Projecte de reforma d’edifici comercial per la nova seu de la 
Policia local, 1ª part; d’import 4.235€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900. 

- Endesa Energia SAU; energia elèctrica; d’import 6.751,84€; amb càrrec a les partides 
07/3420/22100, 24/3370/22100, 16/9200/22100 i 15/1650/22100. 

- Endesa Energia SAU; energia elèctrica; d’import 31.504,23€; amb càrrec a les partides 
03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 24/3370/22100, 16/9200/22100 i 
15/1650/22100. 

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

- Iberdrola Clientes SAU; Potència facturada; d’import 3.331,83€; amb càrrec a la partida 
15/1650/22100. 

- Pran Delgado Producciones SL; Actuació de “El Sevilla” el 27/2/22; d’import 5.445€; amb 
càrrec a la partida 01/3380/22809. 

- ARA SO Sonorització i Ilꞏluminació SL; producció i execució tècnica pel Carnestoltes al 
Pavelló d’esports; d’import 3.408,49€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.  

 
 
2.- PROPOSTES 
 
2.1.- RECURSOS HUMANS 
 
3.1.1.- PRP2022/221 APROVACIO DE LES BASES PER LA PROVISIÓ DE 6 
PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL, TORN LLIURE, I CONSTITUCIO  
BORSA DE TREBALL 
 
Expedient: 2022/1093 
 
 



 
 

 

 
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs-
oposició, torn lliure, de sis places d’agent de la policia local i constitució d’una borsa de treball, 
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. 
 
Vista la propostes de l’Alcalde i Regidor de recursos humans, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria mitjançant concurs-oposició, torn lliure, de 
sis places d’agent de la policia local i la constitució d’una borsa de treball en règim funcionari interí, 
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 les sis places d’agent de policia local a través de concurs-oposició, torn lliure, i 
per a constituir una borsa de treball en règim funcionari interí, adscrites a la policia local de 
l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament l’anunci de la convocatòria. 
 
 
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 Govern Local ACORDA ATORGAR els següents ajuts a 
famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
 

‐ PRP2022/150, C.B.C., Servei de Teleassistència,  
‐ PRP2022/152, J.M.P.G., Servei de Teleassistència 
‐ PRP2022/204, L.B.C., un ajut de 300€ targeta moneder, promoció dona 
‐ PRP2022/205, M.M.M., ajut de 266,25€ renovació butà. 
‐ PRP2022/206, E.Z.S., Servei de Teleassistència, amb copagament de 7.5€ mensuals 
‐ PRP2022/207, P.A.S.R., Servei de Teleassistència 
‐ PRP2022/208, A.M.P.R., ajut treballadora familiar i auxiliar de neteja 
‐ PRP2022/209, D.M.M., un ajut de 400€ targeta moneder per infància en risc 
‐ PRP2022/211, M.R.M.G., un ajut de 300€ aper a alimentació i higiene, promoció dona. 
‐ PRP2022/213, M.R.M.G., un ajut de 70,45€ per a transport públic, promoció dona 
‐ PRP2022/214, G.L.R.O., un ajut de 360€, renovació targeta moneder 
‐ PRP2022/217, E.M.M., Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,5€ 

mensuals 
‐ PRP2022/218, V.G., un ajut de 300€ renovació targeta d’aliments 
‐ PRP2022/219, I.M.M., un ajut de 266,25€, butà a casa. 
‐ PRP2022/227, S.G.T., un ajut de 300€ targeta moneder 
‐ PRP2022/228, M.G.T., Devolució de 140,4€ per cobrament erroni de la nova 

tarifació de Serveis socials a domicili 



 
 

 

‐ PRP2022/229, M.T.M.D.B.H., un ajut de 210€ 
renovació targeta d’aliments 

‐ PRP2022/230, R.A.F.L., un ajut de 210€ per a alimentació i higiene 
‐ PRP2022/236, D.M.M., un ajut de 80€ per a transport 
‐ PRP2022/237, A.M.C.R., un ajut de 300€ renovació targeta d’aliments 
‐ PRP2022/239, R.C.S.R., un ajut de 420€ renovació targeta d’aliments 

 
 
3.3.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.3.1- PRP2022/215   CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE D'ABASTAMENT DEL REG DEL 
CAMP DE FUTBOL DES DEL POU PISCINES    
 
ANTECEDENTS 
 
Vist l’informe, emès en data 02/03/2022, per l’enginyer tècnic municipal, de necessitat i conformitat de 
contractar les tasques de Enginyeria i redacció de memòria executiva de les obres de connexió del Pou 
Piscines amb el reg del Camp de futbol, i que es transcriu literalment a continuació: 
 
“1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
  
Es necessària la contractació del  
 Servei: Enginyeria i memòria executiva de les obres de connexió del Pou Piscines amb el reg del 

Camp de futbol  
 Import de 2.400 € més IVA  
 Empresa: HIDROLEM – Hidrogeologia i enginyeria del terreny, SLU 
 NIF: B-66078999 
 Termini: 1 mes  
 Partida pressupostaria: 17 1610 61910 
 RC: 2022/118 
  Núm. Expedient: -  
  Descripció del contracte 

La oferta de la memòria inclou la redacció de la memòria valorada, visita in situ, les reunions 
necessàries amb els Serveis Tècnics i/o l’explotador del servei. També inclou l’enginyeria de la 
solució de control i l’assessorament en la seva implantació. 

 Tots els imports (amb IVA i sense) 
VEC= 2.400 € (IVA exclòs) – 2.904 € (IVA inclòs) 

 % IVA o exempció: 21% 
 Adjudicatari (Nom, NIF, País, Província i Municipi) 

HIDROLEM - Hidrogeologia i enginyeria del terreny, S.L.U   
Av. Ernest Lluch num.32 08302 Mataró  
CIF: B-66078999 

  Codi CPV: 45232150-8    
□ Que no ha estat possible solꞏlicitar tres pressupostos per la urgència en iniciar l’execució de l’obra  
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:  
Rapidesa i idoneïtat en la definició de l’obra a executar, ja que l’empresa ja va projectar i executar la 
recuperació d’aquest pou, en coneix les característiques, i són experts en solucions hidràuliques ad hoc.  
 
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  
□ Que no s’ha fraccionat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de la 
contractació i que el contractista amb que es proposa la subscripció d’aquest contracte no ha estat 
contractat mitjançant contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra indicada per a la 
contractació menor dins del mateix exercici pressupostari. 
 
7.- DESPESA AMB FINANÇAMENT AFECTAT: 
□ No “ 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
De conformitat amb el què disposen els articles 63.3. a) i 118 de la Llei 9/2017 de contractes del 
Sector Públic, quan als contractes menors. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa HIDROLEM – Hidrogeologia i enginyeria del terreny, SLU, amb NIF 
B-66078999, i codi CPV 45232150-8, el contracte menor del servei Enginyeria i redacció de 
memòria executiva de les obres de connexió del Pou Piscines amb el reg del Camp de futbol, per 
un import de 2904 Euros (IVA inclòs), per un termini de data inici d’execució 08/03/2022 i data fi 
prevista 08/04/2022 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a despesa màxima del 
contracte. 
 
Tercer.- La presentació de les factures per la prestació del servei/subministrament es realitzarà en 
format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
3.3.2.- PRP2022/225 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE VORERES 
 
Expedient: 2022/1126 
 



 
 

 

És necessària la contractació d’una empresa 
externa per tal que porti a terme el manteniment de voreres del municipi per 
tal de posar el dia l’actual estat d’aquestes vies, que s’ha vingut actualitzant en els últims anys. 
 
Que per tal de poder disposar d’aquesta empresa, i per l’import previst del contracte, correspon 
iniciar la licitació per procediment obert. 
 
Que s’ha redactat el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà aquest procediment 
obert de licitació 
 
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 per a l’Adjudicació del Contracte 
del Servei de Manteniment de voreres del municipi de Lliçà d’Amunt 
 
 
3.3.3.- PRP2022/233 ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D’APARCAMENT DEL CARRER 
MATARRANYA 
 
Vista l’Acta de valoració per a la contractació de les obres consistents en la construcció d’un 
aparcament al carrer Matarranya, 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: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de les obres consistents en la construcció d’un aparcament al carrer 
Matarranya de Lliçà d’Amunt, a l’empresa AGUSTI Y MASOLIVER SA, per l’import de 83.925’62 
euros, Iva. Exclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, fent-li saber que serà citat 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. 
 
Quart.- Publicar aquesta acord juntament amb tots els informes al Perfil del contractant. 
 
 
3.4.- SECRETARIA 
 
3.4.1.- PRP2022/223 CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE PER A LA BRIGADA MUNICIPAL 
D’OBRES 
 
Expedient: 2022/1114. 
 
ANTECEDENTS 
 



 
 

 

Vist l’informe, emès en data 10 de març de 2022, 
pels Serveis Jurídics Municipals i els Serveis Territorials, de necessitat i 
conformitat de contractar el subministrament d’un Vehicle per a la Brigada Municipal d’Obres, i que es 
transcriu literalment a continuació: 
 
“ INFORME DE NECESSITAT I CONFORMITAT DE CONTRACTE MENOR  
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Es necessària la contractació del,  

 Subministrament: Vehicle Brigada Municipal d’Obres (2a mà) 
 Import de 11.157,02 € més IVA  
 Empresa: Usedcars vehicles industrials d’ocasió 
 NIF 53124427Q (Josep Manuel Torell Mayorgas) 
 Termini: immediat   
 Partida pressupostaria: 17 9200 62400 22021005778 
 RC: 80/2021 - 220210014893 
 Núm. Expedient (per determinar) 
 Descripció del contracte: adquisició vehicle tipus furgoneta per a la Brigada Municipal d’Obres 
 Tots els imports: 11.157,02 + 2.342,97 (IVA 21%):  13.499,99 € 
 Adjudicatari (Usedcars vehicles industrials d’ocasió, 53124427Q, Espanya, Barcelona, La 

Garriga) 
 Codi CPV (34136000)   

□ S’han solꞏlicitat tres ( o els que es requereixin) 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) 

 Usedcars vehicles industrials 
d’ocasió 

11.157,02 13.499,99 

 Usedcars vehicles industrials 
d’ocasió 

15.289,00 18.500,00 

 Usedcars vehicles industrials 
d’ocasió 

7.024,00 8.500,00 

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:  
 

- Usos propis de la Brigada Municipal d’Obres. Necessitat de renovació de flota 
de vehicles per deteriorament de parc mòbil  

 
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.- JUSTIFICACIÓ DE QUE NO EXISTEIX FRACCIONAMENT  
 
Que no s’ha fraccionat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de la 
contractació i que el contractista amb que es proposa la subscripció d’aquest contracte no ha estat 
contractat mitjançant contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra indicada per a la 
contractació menor dins del mateix exercici pressupostari. 
 
6.- DESPESA AMB FINANÇAMENT AFECTAT: 
 
□ Si  
x No”.  
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
De conformitat amb el què disposen els articles 63.3. a) i 118 de la Llei 9/2017 de contractes del 
Sector Públic, quan als contractes menors. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Usedcars vehicles industrials d’ocasió, amb NIF 53124427Q (Josep 
Manuel Torell Mayorgas), i codi CPV 34136000, el contracte menor del subministrament d’un 
vehicle tipus furgoneta per a la Brigada Municipal d’Obres, per un import de 13.499,99 Euros (IVA 
inclòs), amb previsió d’entrega immediata del vehicle.  
 
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 es realitzarà en format 
electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari i a la Intervenció municipal. 
 
 
3.5.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.5.1.- PRP2022/231   ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ "SUPORT AL FOMENT DEL TEIXIT 
COMERCIAL, MERCATS I FIRES LOCALS", CODI XGL 22/Y/316379 
 
Expedient: 2022/1056 
 
La Diputació de Barcelona ha aprovat l’ajut del Catàleg de serveis 2022 “Suport al foment del teixit 
comercial, mercats i fires locals”, de 4.160,00€, codi XGL 22/Y/316379. 
 
Intervenció valora realitzar acceptació tàcita per tal que es pagui l’ajut un cop justificat, 
no per avançat. És un ajut directe de fons de prestació. 
 
Vista la proposta del regidor de Promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 



 
 

 

 
Primer.- Aprovar l’acceptació tàcita de l’ajut del Catàleg de serveis 2022 “Suport 
al foment del teixit comercial, mercats i fires locals”, de 4.160,00€, codi XGL 22/Y/316379.. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.5.2.- PRP2022/232 SOLꞏLICITUD D’ACTUACIONS DE LA LÍNIA ADOL DEL PROGRAMA 
TREBALL I FORMACIÓ (RESOLUCIÓ EMT/349/2022, DE 15 DE FEBRER, PER LA QUAL S'OBRE 
LA CONVOCATÒRIA PER A L'ANY 2022). 
 
Expedient: 2022/1088 
 
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya mitjançant El SOC RESOLUCIÓ EMT/349/2022, de 15 de 
febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa 
Treball i Formació la línia ACOL, i l’ORDRE EMT/176/2021, de 9 de setembre per la qual s’aproven les 
bases reguladores per la concessió de subvencions del programa, el qual l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
es vol adherir. 
 
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 migrades extracomunitàries que, trobant-
se en situació administrativa irregular, estan en disposició d’obtenir una autorització de residència 
temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social. 
 
Vista la proposta del regidor de Promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar els següents projectes a executar mitjançant el Programa Treball i Formació 
subvencionats per la Generalitat de Catalunya: 
 

- Suport al manteniment de la via pública (2 contractes). 
- Fem lluir els nostres equipaments (1 contracte). 
- Suport a la gestió de residus i neteja viaria (1 contracte). 

 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.6.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.6.1.- PRP2022/220 LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOSSOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA DE L.M.L.C.  
 
Expedient: 2021/5088 
 
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.L.C. Barri de ca l’Artigues 3 Akita Inu 

  
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.M.L.C. 508 15/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.7.- EDUCACIÓ 
 
3.7.1.- PRP2022/222   CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE 
TEXT, FUNGIBLES I LLICÈNCIES DIGITALS DINS DEL “PROGRAMA PER FOMENTAR LA 
IGUALTAT DE L’ACCÉS A   L’EDUCACIÓ” PER A L’ENSENYAMENT DE PRIMÀRIA (CICLE 
INICIAL, MITJÀ I SUPERIOR)  I SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA    
 
Expedient: 2022/1112 
 
La Constitució configura l’educació com un dret fonamental bàsic al que totes les persones tenen 
dret, tal com s’estableix a l’article 27, que assenyala a l’apartat 1 que “todos tienen derecho a la 
educación”, especificant-ne a l’apartat 4 que “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. 
 
L’article 1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix, com un dels principis del 
sistema educatiu la qualitat de l’educació per a tot l’alumnat, independentment de les seves 
condicions i circumstàncies. En el mateix sentit, l’article 3 determina que l’ensenyament bàsic està 
constituït per l’educació primària i l’educació secundària obligatòria. 
 
Dins de l’àmbit de Catalunya, l’Estatut d’Autonomia estableix a l’article 21, apartat 1, que “totes les 
persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat...”, a l’apartat 
4 que “l’ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries i en els altres nivells que 
s’estableixin per llei” i, a l’apartat 6 que  “totes les persones tenen dret a disposar, en els termes i 
les condicions que estableixin les lleis, d’ajuts públics per a satisfer els requeriments educatius i per 
a accedir en igualtat de condicions als nivells educatius superiors, en funció de llurs recursos 
econòmics, aptituds i preferències”. 
 
A nivell estatal, la llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura del llibre i de les biblioteques, regula la 
comercialització del llibre i estableix una definició legal dels agents comercials i 
les seves atribucions, en especial els supòsits de preus i de descomptes legals 
previstos. D’acord amb aquesta normativa, i més enllà del valor de la socialització 
i dels ajuts als centres per als llibres, cal que les pràctiques comercials que es 
derivin de la tramitació administrativa siguin promotores dels objectius socials, 
culturals i reguladors del comerç que la llei del llibre estableix i fixa. 
 



 
 

 

L’Ajuntament de Lliçà d´Amunt  amb la finalitat 
de fomentar la igualtat d’oportunitats dels infants a l’accés a l’educació, i 
mitjançant el “Programa per fomentar la igualtat de l´accés a l´educació ”, vol contribuir a aquest 
dret fonamental convocant ajudes per a l’adquisició de llibres de text, fungibles i llicències digitals  
que representen una important despesa per a les famílies. 
 
L’Ajuntament, a més, vol incentivar l’estimació pels llibres per part de l’alumnat, la socialització, la 
coresponsabilitat, la implicació de les famílies i de la comunitat educativa, els valors de solidaritat i 
la cultura del reciclatge. 
 
Amb l’objectiu de vetllar pel bon ús i  manteniment dels llibres de text, fungibles i llicències digitals 
els centres educatius podran incorporar una quota única per a tots els cursos i per a tots els 
alumnes.  
 
Així mateix, l’Ajuntament vol promoure que el comerç local es beneficiï d’aquest programa i insta 
als centres educatius que les seves comandes es realitzin als comerços locals  per tal d’afavorir el 
teixit econòmic de la ciutat. 
 
Per aquests motius i després de la publicació al BOPB 8/2/2022 l´última modificació  de l´aprovació 
inicial de la modificació de les bases reguladores d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, 
fungibles i llicències digitals, dins del Programa per fomentar la igualtat de l’accés a l´educació. 
 
D'acord amb tot l'exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la Convocatòria d´ajudes per a llibres de text, fungibles i llicències digitals dins del 
“Programa per fomentar la igualtat de l´accés a l´educació” (PFIDE) per a l´ensenyament d´ 
educació primària( cicle inicial, mitjà i superior) i secundària obligatòria. 
 
Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest acord. 
 
 
3.8.- INFÀNCIA I JOVENTUT 
 
3.8.1.- PRP2022/224   BESTRETA PER L’ACTIVITAT SALTING GRANOLLERS 
 
Expedient: 2022/1125 
 
La regidoria de Joventut organitza una sortida al Salting de Granollers el dia 26 de març de 2022. 
L’activitat té un cost total de 255€ que es pagaran en metàlꞏlic.  
 
Es solꞏlicita una bestreta de 300€ per poder efectuar el pagament de l’activitat i altres imports que puguin 
sorgir de la mateixa activitat. Aquesta bestreta anirà a càrrec de l’RC número 2022/140 i assignada a la 
partida núm.  02 3300 22609.  
 
Vista la proposta del Regidor d’Infància i Joventut 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar una bestreta de 300€ per al pagament de l’activitat de Sortida al 
Salting de Granollers, a efectuar el dia 26 de març de 2022, que organitza la Regidoria 
d’infància i joventut. 
 



 
 

 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.8.2.- PRP2022/226   DEVOLUCIÓ D’ENTRADES DE L’ESQUIADA JOVE 
 
Expedient: 2022/1131 
 
La regidoria de Joventut ha organitzat l’Esquiada Jove que es va realitzar el dia 12 de febrer de 2022. 
Per accedir a aquest activitat les persones havien de fer una inscripció amb un cost que podia anar dels 
25€ als 55€. Per diferents motius mèdics, algunes de les persones inscrites no van poder assistir a 
l’activitat, a la normativa de la mateixa activitat es preveien certes situacions que donaven dret a la 
devolució de l’import de l’activitat.  
 
Es solꞏlicita la devolució dels imports de l’activitat a aquestes persones:  

 
- L.F.E. = 55€ 
- R.A.R = 55€ 
- J.P.V. = 46€ 
- D.G.Q. = 46€ 
- N.U.P. = 46€ 
- N.R.S. = 46€ 
- E.M.A. = 46€ 
- M.G.L. = 46€ 
- K.Á.M. = 46€ 
- G.M.M. = 46€ 

 
Vista la proposta del Regidor de joventut 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA. 
 
Primer.- Aprovar la devolució del total dels imports, per un total de 478€, a les persones inscrites a 
l’Esquiada Jove efectuada el passat 12 de febrer de 2022, assenyalades a la part expositiva, que no van 
poder assistir a l’activitat per causes justificades. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.- AFERS URGENTS 
 
4.1.- PRP2022/234 ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN CAMIÓ GRUA AMB CAIXA 
BASCULANT TIPUS BOLQUET 
 
Vista l’Acta de valoració per a l’adjudicació del subministrament d’un camió grua amb caixa 
basculant tipus bolquet, havent-se estimat com a correcta i degudament motivada. 
 
Presentada la garantia definitiva. 
 
Vist l’informe favorable de la fiscalització del compromís de la despesa de la 
Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 



 
 

 

Primer.- Adjudicar el contracte del 
subministrament d’un camió grua amb caixa basculant tipus bolquet, a 
l’empresa CYTECMA SA, per l’import de 109.800 euros, Iva exclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, fent-li saber que serà citat 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. 
 
Quart.- Publicar aquesta acord juntament amb tots els informes al Perfil del contractant. 
 
 
4.2.- PRP2022/235 ACCEPTACIÓ DE DOS AJUTS DE FONS DE PRESTACIÓ D’ESPORTS DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L’ANY 2022 
 
La Diputació de Barcelona ha aprovat els ajuts de fons de prestació següents: 
 
- Digitalització i condicionament d'equipaments esportius, de 2.898,80€, codi XGL 22/Y/316033 
 
- Dinamització de l'activitat física i l'esport local, de 6.500€, codi XGL 22/Y/315685. 
 
Aquests son ajuts directes que no s’han solꞏlicitat prèviament i que es presenten a JGL per la seva 
acceptació interna. 
 
Vista la proposta del Regidor d’esports, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar els ajuts de fons de prestació d’esports de la Diputació de Barcelona assenyalats 
a la part expositiva. . 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
4.3.- PRP2022/240 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PARC DE L'ENTORN DE L'ESCOLA ROSA ORIOL, EN 
EL BARRI DE CA L'ARTIGUES 
 
Expedient: 2022/1207 
 
Un cop aprovat el projecte d’execució del Parc de Ca l’Artigues, procedeix licitar les obres de 
construcció a través de l’aprovació del Plec de Clàusules Administratives per a la seva contractació  
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives per a la contractació de les 
obres del Parc de l’entorn de l’escola Rosa Oriol, en el Barri de Ca l’Artigues. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:30 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 



 
 

 

 
 
 


