
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 19 DE SETEMBRE DE 2022 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:00 
Hora que acaba: 19:10 
 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
  

També assisteixen en qualitat de convidats: 
 
Lourdes Martín Montero 
Felicita Romero Olivares 
Marc Palet Rodríguez 
 
 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Lourdes Estéfano Orozco 
 
 

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 2 de setembre de 2022 
 
 
 
 
 



2.- DESPESES 
 
2.1.- S’ACORDA APROVAR la relació comptable d’obligacions i propostes de 
manament de pagament número O/2022/52, que conté els següents documents 
d’Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació: 
 

- Comercial Gasuir SL; venda manual combustible; d’import 6.555,45€; amb 
càrrec a la partida 18/1621/22103. 

- Comercial Gasuir SL; venda manual combustible; d’import 10.398,30€; amb 
càrrec a la partida 18/1621/22103. 

- Core Restauració SL; part menús casal d’estiu Escola Els Picots; d’import 
23.115,95€; amb càrrec a les partides 02/3300/22609 i 07/3410/22609. 

- Comercial Gasuir SL; venda manual combustible; d’import 8.349,27€; amb 
càrrec a la partida 18/1621/22103. 

- Comercial Gasuir SL; venda manual combustible; d’import 8.107,18€; amb 
càrrec a la partida 18/1621/22103. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, entrada de matèria 
orgànica a planta, juliol 22, impropis 2,61%; d’import 5.398,80€; amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones transferides 
resta, juliol 22; d’import 6.237,04€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones eliminades resta, 
juliol 22; d’import 34.054,82€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones eliminades resta, 
juliol 22, directe Mataró; d’import 6.416,52€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 
 

 
2.2.- S’ACORDA APROVAR la relació comptable d’obligacions i propostes de 
manament de pagament número O/2022/54, que conté els següents documents 
d’Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació: 
 

- Endesa Energia SAU; consum elèctric; d’import 3.049,96€; amb càrrec a les 
partides 24/3370/22100, 16/9200/22100 i 15/1650/22100 

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

- Endesa Energia SAU; consum elèctric; d’import 24.422,24€; amb càrrec a les 
partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 24/3370/22100, 
16/9200/22100 i 15/1650/22100. 

- Aran Roura, Marta; estudi geotècnic per a vial al camí d’en Fonolleda: d’import 
3.054,04€; amb càrrec a la partida 19/1510/62700. 

- Agustí i Masoliver SA; construcció d’aparcament a l’aire lliure; d’import 
5.283,83€;amb càrrec a la partida 19/1510/62700. 

- Urbimec Engineering Consultancy SL; Redacció del projecte de reurbanització 
de la parcel·la d’equipaments al carrer Anselm Clavé; d’import 4.356€; amb 
càrrec a la partida 19/1510/62700. 

- Urbimec Engineering Consultancy SL; Redacció del projecte d’urbanització de 
l’espai adjacent de la masia de Can Francí; d’import 3.630€; amb càrrec a la 
partida 19/1510/62700. 

- Becerra & Navarro SL; reparació contenidors grisos i blaus; d’import 8.692.64€; 
amb càrrec a la partida 18/1621/62300. 

- Endesa Energia SAU; consum elèctric; d’import 5.746,99€; amb càrrec a les 
partides 03/3230/22100, 24/3370/22100, i 15/1650/22100. 

- Endesa Energia SAU; consum elèctric; d’import 9.924,52€; amb càrrec a les 
partides 24/3370/22100, 16/9200/22100 i 15/1650/22100. 



- Endesa Energia SAU; consum elèctric; d’import 70.038,61€; amb càrrec a les 
partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 24/3370/22100, 
16/9200/22100 i 15/1650/22100. 

- Tebancat SL; certificacions 1, 2 i 3, expt., 1561/21; d’import 34.326,16€; amb 
càrrec a la partida 17/1532/60909. 

- De Mendiguchia Garmendia, Iñaki González; direcció obres, control de qualitat i 
coordinador de seguretat i salut; d’import 3.528,81€; amb càrrec a la partida 
17/3420/60902. 

- Asfaltos del Vallès SA; certificació núm. 1, juliol 22, reasfaltats; d’import 
173.500€; amb càrrec a la partida 17/1532/61909. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- ACCIÓ SOCIAL 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, el pla de treball establert 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: 
 

- PRP2022/734, R.T.D., un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir 
en tres lliuraments mensuals 

- PRP2022/784, E.F.C., un ajut de 40€ per a transport públic 
- PRP2022/793, A.M.G., Prestació de Servei de Teleassistència, amb 

copagament de 7,63€ mensuals 
- PRP2022/794, A.A.M.; Prestació de Servei de Teleassistència, amb 

copagament de 7,63€ mensuals 
- PRP2022/795, D.C.V., Prestació de Servei de Teleassistència, amb 

copagament de 7,63€ mensuals 
- PRP2022/796, M.P.C., Prestació de Servei de Teleassistència, amb 

copagament de 7,63€ mensuals 
- PRP2022/801, L.I.A.M., un ajut de 240€ tarja d’aliments, a repartir en tres 

lliurament mensuals 
- PRP2022/802, S.N.G., un ajut de 420€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals 
- PRP2022/804, M.P.G., un ajut de 150€ per a medicació 
- PRP2022/805, C.B.A., fraccionament pel pagament del impostos municipals 

dels anys 2020, 2021 i 2022 en quotes de 50€ mensuals. 
- PRP2022/807, Y.G.D., un ajut de 300€ renovació targeta moneder, per a un 

període de tres mesos.  
- PRP2022/808, M.G., un ajut de 420€ renovació targeta moneder, per a un 

període de tres mesos 
- PRP2022/809, M.G., un ajut 60€, renovació transport 
- PRP2022/811, M.N.S.P., un ajut de 64,04€ per donar-se d’ala del 

subministrament de gas 
- PRP2022/812, E.H.M., un ajut de 314,88€ per llibres escolars 
- PRP2022/813, F.P.R., un ajut de 210€ per alimentació i higiene, a repartir 

en tres lliuraments mensuals, 
- PRP2022/817, L.F.R., un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir 

en tres lliuraments mensuals 
- PRP2022/825, J.S.C., un ajut de 200€ pel pagament de dues quotes de 

lloguer de l’habitatge 



- PRP2022/827, R.T.Y., un ajut de 300€ renovació targeta moneder, a repartir 
en tres lliuraments mensuals. 

 
 
3.2.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.2.1.- PRP2022/814 CONVENI AMB LA PARRÒQUIA DE SANT JULIÀ PER OBRES 
DE SOTERRAMENT AL CASC ANTIC    
 
Expedient: 2022/4445 
 
Les noves instal·lacions a executar arran de les obres de soterrament de serveis del Casc 
Antic transcorren parcialment per elements o sòl propietat de la Parròquia de Sant Julià. És 
necessari conveniar amb la parròquia les condicions d’aquestes obres.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni entre Ajuntament de Lliçà d’Amunt i la Parròquia de Sant Julià 
relatiu a les obres de soterrament del Casc Antic. 
 
Segon.- Autoritzar el Sr. Alcalde a la signatura del mateix.  
 
 
3.2.2.- PRP2022/818 APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT DE LES OBRES DE  
SOTERRAMENT DE LÍNIES AL CASC ANTIC 
 
Expedient: 2022/4532 
 
Com a promotor de les obres de soterrament de línies del Casc Antic, l’Ajuntament ha 
d’aprovar el corresponent Pla de Seguretat de l’obra. 
 
El coordinador de seguretat  salut de l’obra ha informat favorablement el Pla.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el Pla de Seguretat de les obres de soterrament de línies del Casc Antic de 
Lliçà d’Amunt. 
 
 
3.3.- SECRETARIA 
 
3.3.1.- PRP2022/815  FINALITZACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
DEL BAR DEL PAVELLÓ D’ESPORTS PER PART DEL CLUB BASQUET LLIÇÀ 
D’AMUNT 
 
El dia 20 de maig de 2022 el Club de Bàsquet Lliçà d’Amunt va presentar la renúncia 
formal a la concessió del bar del pavelló d’Esports mitjançant registre d’entada ENTRA 
2022—6600. 
 
Vist l’informe del tècnic auxiliar d’esports que assenyala que l’estat del bar és correcte, 
però notifica que hi manquen els següents elements de l’inventari inicial, que s’ha 
reclamat a l’adjudicatària que reposi: 
 

- Bagul congelador. 



- Batedora.  
- Fregidora 
- Planxa. 

 
Així mateix, el Departament de Comptabilitat ha informat que l’entitat té pendent el 
pagament de la quota de maig de 2022, d’import 363,00€. 
 
El club té dipositada una garantia de 363,00€ de l’inici de la concessió. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Requerir a l’entitat Club Bàsquet Lliçà d’Amunt que aboni la quota 
corresponent al mes de maig de la concessió del Bar del Pavelló d’esports municipal. 
 
Segon.- Requerir a l’entitat Club Bàsquet Lliçà d’Amunt que reposi el material de 
l‘inventari que manca. 
 
Tercer.- Aprovar el retorn de la garantia en el moment que es compleixin els punts 
primer i segon. 
 
Quart.- Donar per finalitzat el contracte de concessió del bar del Pavelló d’Esports amb 
el club bàsquet Lliçà d’Amunt.  
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.3.2.- PRP2022/816 RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA D’ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CÀTERING PER A L’ACTE L’HOMENATGE A 
LA VELLESA 2022    
 
Expedient: 2022/4359 
 
En data de 6 de setembre de 2022 es va emetre el decret d’alcaldia que es transcriu a 
continuació: 
 
“ DECRET 
 
L’Homenatge a la Vellesa consisteix en un dinar per a un màxim de 500 comensals, que 
es porta a terme a la pista coberta del pavelló d’esports de Lliçà d’Amunt. En aquest 
dinar, hi participa la gent gran empadronada al municipi majors de 72 anys.  
 
Vist que per poder portar a terme aquest acte es precisa la contractació d’una empresa 
de càtering que pugui realitzar el servei de restauració complert.  
 
Vist que amb anterioritat a aquesta resolució, s’ha licitat en diverses ocasions la 
prestació del servei, quedant en tots els casos desert el procediment.  
 
Vist l’informe de la Regidoria de Cultura de 5 de setembre de 2022 proposant 
l’adjudicació del contracte del servei de càtering a l’empresa BRANVAZ GROUP, SL., i 
havent-se estimat l’oferta com a correcta i degudament motivada, una vegada acreditat 
el compliment dels requeriments efectuats a l’empresa proposada. El contingut de 
l’informe és: 
 



“ INFORME PROPOSTA CONTRACTACIÓ DIRECTA DE L’EMPRESA QUE HA DE 
PORTAR EL CÀTERING DE L’ESDEVENIMENT HOMENATGE A LA VELLESA DE 
LA FESTA MAJOR 
 
Vist que divendres 2 de setembre es va declarar desert el concurs per a la 
contractació del servei de càtering en l’acte de l’Homenatge a la Vellesa de la Festa 
Major donat que l’empresa SARAMAR SCP, a la qual s’havia adjudicat el servei, no 
ha esmenat la documentació sol·licitada dins el termini establert. 
 
Vist que la proximitat de la data en que ha de tenir lloc l’esdeveniment de l’Homenatge 
a la Vellesa, el proper diumenge dia 11 de setembre, i la impossibilitat de tornar a 
licitar el servei, es proposa fer una adjudicació directa. 
 
Vist que l’empresa Branvaz Group, a la qual se li ha demanat una oferta per al servei 
de càtering de l’Homenatge a la Vellesa, ha presentat una proposta de menú 
adequada a les necessitats amb un pressupost de 45€ per comensal (IVA 10% 
exclòs), amb un total de pressupost de 22.500€ (IVA 10% exclòs). 
 
Vist que l’empresa Branvaz Group compleix tots els requisits necessaris per portar a 
terme el servei, es proposa procedir a fer una adjudicació directa de l’esmentat servei 
segons es detalla a la proposta adjunta a aquest informe.”.  
  
Vist l’art. 167.e) de la Llei de Contractes del Sector Públic, la qual preveu la possibilitat 
d’adjudicar contractes mitjançant procediment negociat quan els procediments oberts 
o restringits seguits prèviament sols s’hagin presentat ofertes irregulars o 
inacceptables.  
 
He resolt: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte del servei de càtering per a l’acte l’Homenatge a la 
Vellesa 2022 a l’empresa BRANVAZ GROUP, SL., per les raons anteriorment 
exposades.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal i a l’adjudicatari, citant-lo 
per a l’acceptació del contracte en els termes de la licitació. 
 
Tercer.- Publicar aquesta acord juntament amb tots els informes al Perfil del 
contractant. 
 
Quart.- Ratificar la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern Local.  
 
Així ho ha manat i signat el Sr. Alcalde, Ignasi Simón i Ortoll, davant meu, la 
Secretària 
accidental, ho certifico.”.  

 
Vist que és preceptiva la ratificació de l’esmentat decret.  
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes legalment, 
ACORDA: 
 
Primer.- RATIFICAR el decret d’alcaldia de 6 de setembre de 2022 que adjudicava el 
contracte del servei de càtering per a l’acte l’Homenatge a la Vellesa 2022 en els termes 
anteriorment descrits.   
 



Segon.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal així com procedir a la seva 
publicació al Perfil del contractant. 
 
 
3.4.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.4.1.- PRP2022/824  CANVI DE TITULAR DE LA PARADA 69 DEL MERCAT 
SETMANAL 
 
Expedient: 2022/4429 
 
El senyor S. E. M., titular de la parada número 69 del mercat setmanal dels diumenges 
a Lliçà d'Amunt, ha sol·licitat, per instància amb registre d'entrada número 11236 el canvi 
de titular per cessament voluntari, proposant al senyor A. B. E. M. com a nou titular. 
 
Vist que el reglament del mercat permet el canvi de titular i suplent de la parada, sempre 
que el titular estigui al corrent de les obligacions tributàries.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Aprovar el canvi de titular de la parada 69 del mercat setmanal, essent el nou 
titular A.B.E.M. 
 
Segon: Girar-li el rebut, del 4r. trimestre de 2022 de la taxa del mercat i la part 
proporcional del 3r trimestre d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
Tercer: Comunicar aquest acord a l'interessat. 
 
 
3.5.- TRANSPORT PÚBLIC - MOBILITAT 
 
3.5.1.- PRP2022/770 CONTRACTE PELS TREBALLS DE MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE LES MARQUES VIALS DE LA CALÇADA DE DIVERSOS 
CARRERS DEL MUNICIPI.    
 
Expedient: 2022/4104 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

• Es necessària la contractació de l’empresa Sabavial, SL amb NIF: ESB-66922451, pels 
treballs de pintat i conservació de marques vials. 

• Import de total: 3.809,55€ més IVA. 
• Termini: 4 mesos  
• Partida pressupostaria: 2022 11 4400 63300 
• Adjudicatari: Sabavial, SL amb NIF: ESB-66922451, Sabadell, Barcelona. 

 
Davant la necessitat de manteniment i conservació de les marques vials de la calçada de 
diversos carrers del municipi, es veu necessària la contractació d’una empresa 
especialitzada i autoritzada, pel pintat i conservació de marques vials a la calçada. 
 
S’han sol·licitat dos pressupostos a les empreses que seguidament s’indiquen, essent l’oferta 
més avantatjosa per la seva relació qualitat/preu la que es proposa: 
 



 
 
No ha estat possible sol·licitar tres pressupostos per les actuacions portades a terme, donat 
que tret dels dos proveïdors que des de fa anys venen fent les feines de manteniment i 
conservació de les marques vials, el que ens dona una garantia de que segueixes els criteris 
fixats des de l’Ajuntament, són coneixedors del terme i precisen poques indicacions per 
portar a terme els treballs amb resultats satisfactoris, la resta de proveïdors a qui hem 
demanat ofertes puntuals, per verificar el control de preus, (Proseñal i Arizona 2001), van un 
52% i 63% per sobre del preu mig de les actuacions dels proveïdors amb qui treballem 
habitualment.  
 
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 
Es tracta de contractes de valor estimat inferior a 15.000 euros. 
 
3.-  NECESSITAT I IDONEITAT DEL CONTRACTE 
D’acord amb l’article 28 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, les necessitats que 
es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i 
contingut per satisfer-les, son les següents: La necessitat de manteniment i conservació de 
les marques vials de la calçada de diversos carrers del municipi, amb garantia de que es 
segueixen els criteris fixats des de l’Ajuntament, són coneixedors del terme i precisen poques 
indicacions per portar a terme els treballs amb resultats satisfactoris i estan especialitzats i 
autoritzats, per portar a terme treballs a la calçada. 
 
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 tècnics i humans necessaris per realitzar els 
treballs, 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 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: 

 Si, amb càrrec a la partida ---- -- ---- --------- 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 

ACTUACIÓ IMPORT IMPORT OFERTA OFERTA IVA OFERTA OFERTA IVA RESERVA

PRO SENSE IVA AMB IVA SABA VIAL SABA VIAL TÀFIC I SERVEIS TÀFIC I SERVEIS ADJUDICAT CRÈDIT FACTURA

PRO 250-22/068 1.083,80 € 1.311,40 € 1.148,00 € 1.389,08 € 0,00 € 0,00 € Saba Vial 2022/288 B121229

PRO 308-22/091 1.025,90 € 1.241,34 € 1.025,90 € 1.241,34 € 1.049,33 € 1.269,69 € Saba Vial 2022/366 B121234

PRO 317-22/090 1.699,85 € 2.056,82 € 1.699,85 € 2.056,82 € 1.793,23 € 2.169,81 € Saba Vial 2022/365 B121242

3.809,55 € 4.609,56 € IMPORT TOTAL FACTURES



Primer: Aprovar el contracte de servei de manteniment i conservació de les marques 
vials de 
la calçada de diversos carrers del municipi, amb l’empresa Serveis Vials del Vallès, 
SL. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.5.2.- PRP2022/772   CONTRACTE PELS TREBALLS DE REPOSICIÓ DE 
MARQUES VIALS DE LA CALÇADA DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI QUE 
HAN ESTAT REASFALTATS   
 
Expedient: 2022/4108 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

• Es necessària la contractació de l’empresa Serveis Vials del Vallès, SL, amb NIF: B-
62175575, pels treballs de marcatge i pintat de marques vials. 

• Import de total: 4.496.70€ més IVA. 
• Termini: 6 mesos  
• Partida pressupostaria: 2022 17 1532 61909 
• Adjudicatari: Serveis Vials del Vallès, SL, B-62175575, Barcelona, l’Ametlla del Vallès. 

 
Davant la necessitat de la reposició de les marques vials de la calçada de diversos carrers 
del municipi, que han estat reasfaltats. es veu necessària la contractació d’una empresa 
especialitzada i autoritzada, pel pintat i conservació de marques vials a la calçada. 
 
S’han sol·licitat quatre pressupostos a les empreses que seguidament s’indiquen, essent 
l’oferta més avantatjosa per la seva relació qualitat/preu la que es proposa: 
 

 
 
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. 
 
3.-  NECESSITAT I IDONEITAT DEL CONTRACTE 
Que d’acord amb l’article 28 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, les necessitats 
que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte 
i contingut per satisfer-les, son les següents: La necessitat de manteniment i conservació de 
les marques vials de la calçada de diversos carrers del municipi, amb garantia de que es 
segueixen els criteris fixats des de l’Ajuntament, són coneixedors del terme i precisen poques 
indicacions per portar a terme els treballs amb resultats satisfactoris i estan especialitzats i 
autoritzats per portar a terme treballs a la calçada. 
 
4.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT  

PRO 229-22/061 OFERTA 1 OFERTA 2 OFERTA 3 OFERTA 4 ADJUDICAT RC

IMPORT SENSE IVA 8.700,00 € 8.110,30 € 6.183,46 € 4.496,70 € Serveis Vials, SL 2022/411

IMPORT AMB IVA  10.527,00 €  9.813,46 €  7.481,99 €  5.441,01 € 

OFERTES 1 Arizona 2001, SL 2 Proseñal, SL

OFERTES 3 Sabavial, SL 4 Serveis Vials, SL



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 tècnics i humans necessaris per realitzar els 
treballs, 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 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: 

 Si, amb càrrec a la partida ---- -- ---- -------- 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Aprovar el contracte de servei de manteniment i conservació de les marques 
vials de 
la calçada de diversos carrers del municipi, amb l’empresa Serveis Vials del Vallès, 
SL. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2022/821 CONTRACTE MENOR PER A L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE 
FORMACIÓ EN "GESTIÓ DE SISTEMES ERP-CRM, ESPECIALITZACIÓ EN SAP" A 
TRAVÉS DEL PROGRAMA TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA    
 
Expedient: 2022/3993 
 
INFORME DE NECESSITAT I CONFORMITAT DE CONTRACTE MENOR DE 
SERVEIS VEC INFERIOR A 15.000€  
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE  
Es necessària la contractació del:  

• Servei: Formació en “Gestió de sistemes ERP i CRM – Especialització en SAP”.  
• Import de 5.400€ exempts d’IVA (LIVA 37/1992 Art. 20.1.8, 20.1.14 i 20.3).  
• Empresa: Eines Per Tothom  
• NIF: G66236654  
• Termini: Execució octubre-novembre-desembre  
• Partida pressupostaria: 08 4300 22706 (Projectes promoció econòmica)  
• RC: 2022/427  
• Núm. Expedient: 2022/3993  
• Descripció del contracte: Formació per al desenvolupament competencial de persones 

desocupades i en actiu, en el marc del programa “Treball, Talent i Tecnologia” de 
Diputació de Barcelona. Resum de les formacions:  
o Curs de “Gestió de sistemes ERP i CRM – Especialització en SAP”. (150 hores): 
instal·lació de sistemes operatius i gestors de dades en sistemes ERP-CRM, 



administració del sistema operatiu en sistemes ERP-CRM, operacions de seguretat en 
ERP-CRM, introducció a A3 a3CON/ECO, Introducció a SAP.  
 

• Tots els imports (amb IVA i sense): 5.400 € en total, exempt d’IVA.  
• % IVA o exempció: Exempció (LIVA 37/1992 Art. 20.1.8, 20.1.14 i 20.3)  
• Adjudicatari (Nom, NIF, País, Província i Municipi): Eines Per Tothom, G66236654, 

Espanya, Barcelona, Granollers.  
• Codi CPV: 80530000-8 (Serveis de formació professional)  

 
S’han sol·licitat tres pressupostos a les empreses que seguidament s’indiquen, essent 
l’oferta més avantatjosa per la seva relació qualitat/preu la que es proposa.  
 
- Curs de “Gestió de sistemes ERP i CRM – Especialització en SAP”. (150 hores): 

 
- 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:  
 
- Millorar el desenvolupament competencial de les persones en edat de treballar en el 
municipi, amb un nivell mínim d’estudis d’ESO o equivalent, per tal que serveixi d’impuls 
a la tecnologia i d’acompanyament en la transició digital en sectors productius, logístics 
i d’atenció al client. 
 
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: 
X Si  
□ 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.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Eines Per Tothom, amb NIF G66236654, i codi CPV 
80530000-8, el contracte menor del servei Formació en “Gestió de sistemes ERP i CRM 
– especialització en SAP”, per un import total de 5.400 euros (exempt d’IVA), per un 
termini de data inici d’execució de 03/10/2021 i data fi prevista 15/12/2021.  
 
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 es realitzarà en format 
electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament.  
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
4.2.- PRP2022/828 APROVACIÓ D’UN PROJECTE A EXECUTAR MITJANÇANT 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2022  (LÍNIA DONA) 
  
Expedient: 2022/4572 
 
1 - L’1 d’agost de 2022 va sortir publicat al DOGC 8721 la Resolució EMT/2412/2022, de 21 
de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del 
Programa Treball i Formació, de la línia DONA (SOC – TRFO EELL DONA) (ref. BDNS 
641046). Regulada per l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i 
Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, de modificació de l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de 
setembre. 
 
2 - En el marc d'aquest objectiu estratègic, el Programa Treball i Formació vol facilitar a les 
persones treballadores amb dificultat d'accés al treball, la millora de la seva ocupabilitat 
facilitant-los competència professional mitjançant experiència laboral i formació.  
 
Com a col·lectius prioritaris d'intervenció són dones en situació d’atur que es trobin en una 
de les situacions següents:  
 
a) Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades 
(DONO), en situació de violència masclista. 
Tenen caràcter preferent, les dones que siguin mares de famílies monoparentals. Aquest 
requisit es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de família monoparental. 
 
b) Les dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació 
per desocupació. S'entén per dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les 



dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no 
ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la 
presentació de la corresponent oferta d'ocupació. 
 
3 - Les actuacions subvencionables són:  
 
• Actuació de contractació laboral. Contractacions de 12 mesos a jornada completa i 
han d’incloure l’actuació de formació. A continuació es mostren els imports de la subvenció 
per a la contractació laboral en funció del grup de cotització. 

 
• Actuació de formació. Formació transversal, amb una durada mínima de 60 hores i 
màxima de 80 hores. 
 
• Actuació d’acompanyament d'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 de l'Ordre 
EMT/176/2021, de 9 de setembre, i té caràcter obligatori. 
 
4 – En data 1 d’agost de 2022 a la Resolució EMT/2412/2022, de 21 de juliol, es preassigna 
un import de 375.509,92 € al Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb un barem d’entre 8 
i 13 contractes preassignats respecte l’import màxim i l’import mínim dels mòduls de 
contractació. En la resolució no es preassigna cap contracte per a l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt. 
 
5 – L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es pot acollir a la convocatòria realitzant una sol·licitud 
d’assistència tècnica al Consell Comarcal del Vallès Oriental abans del 15 de setembre de 
2022 per a posicions relacionades amb el seu àmbit competencial: Serveis Socials, 
Habitatge, Consum o Joventut.  
Un cop valorades les diferents sol·licituds presentades pels diferents ajuntaments de la 
comarca, en cas se’ns aprovin les contractacions sol·licitades, les actuacions 
d’acompanyament i de formació del Programa les coordinarà pròpiament el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, i les persones treballadores desenvoluparan el seu lloc de 
treball a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
6 – En data 8 de setembre de 2022 es reuneix el Consell Comarcal del Vallès Oriental amb 
els Ajuntaments de la Comarca per informar de les condicions del SOC per oferir assistència 
tècnica en el marc dels programes TRFO 2022, en la que s’exposa que els Ajuntaments han 
d’ingressar al compte del Consell Comarcal del Vallès Oriental en concepte de bestreta 
l’import del 20% que correspon al cost total de cada contractació i formació, cost del 10% de 
cofinançament, el cost de vigilància salut, el cost de formació de riscos i el cost de 
l’assegurança segons conveni, no més enllà del 8 de gener de 2023. A continuació es pot 
valorar la previsió del cost final per a les entitats en funció del grup de cotització de les 
treballadores:   
 

 



 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar lla sol·licitud del Programa Treball i Formació de Generalitat de Catalunya 
a través del Consell Comarcal del Vallès Oriental pels següents tres llocs de treball: 
 
- Treballadora Familiar del SAD. 
- Educadora social. 
- Treballadora social. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.3.- PRP2022/833  INFORME ALLIBERAMENT TRAMESA DOCUMENTACIÓ 
BENEFICIARIS ACOL (TIF) 
 
Expedient 2022/3468 
 
En data 21 de febrer de 2022 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
la 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 de la Línia ACOL del Programa Treball i 
Formació (ref. BDNS 610949), regulada per l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del 
Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació), modificada per l’Ordre 
EMT/68/2022, de 20 d'abril. 
 
La línia ACOL s'adreça a les persones migrades extracomunitàries que, trobant-se en 
situació administrativa irregular, estan en disposició de fer un arrelament social. 
 
En data 07 de març de 2022 l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt sol·licita la subvenció pel 
Programa Treball i Formació – Línia ACOL 2022 per a la contractació de 4 persones en 
situació administrativa irregular. 
 
En data 28 de juny de 2022 el Servei d’Ocupació de Catalunya publica la resolució 
definitiva atorgant 58.302,00 euros per a la contractació de 3 dels/les candidats/es 
presentats al mes de març. 
 
Per tramitar l’ACOL serà necessari els serveis d’una gestora, advocada o graduada 
social que disposin d’una signatura digital amb conveni de col·laboració amb 
l’Administració General de l’Estat, per tal que puguin enviar la documentació 
telemàticament a través de la plataforma Mercurio. Durant el mes de juny se sol·liciten 
pressupostos a diferents entitats per poder realitzar la tramitació de la documentació a 
través de la plataforma Mercurio. 
 
En data 13 de juny de 2022 l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya amb 
CIF G60267580 presenta el pressupost amb els honoraris més econòmics (160 euros 
exempts d’IVA per aplicació de l’art. 20.1.9 de la Llei 37/1992, de l’IVA per a la tramitació 
de cadascun dels expedients). En total, 480 euros. 
 
En data 05 de juliol de 2022 s’aprova per Junta de Govern Local l’execució de la tramesa 
amb pagament a càrrec de l’àrea d’acció social a la partida 04231048002, ja que es tracta 
d’una tramitació per a la regularització administrativa de persones en situació de 
vulnerabilitat. 
 



En data 01 d’agost de 2022 l’àrea de programes i territori de la Generalitat de Catalunya ens 
contacta per correu electrònic per informar-vos que la tramitació de la documentació existeix 
la opció de presentar personalment la sol·licitud d’arrelament a les oficines d’estrangeria, 
prèvia cita sense certificat digital als correus electrònics/enllaços indicats a l’efecte per les 
subdelegacions del govern de l’Estat sense cost. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Que es deixi sense efectes l’acord pres en la Junta de Govern en data 05 de juliol de 
2022 on s’aprovava l’execució de la tramesa amb pagament a càrrec de l’àrea d’acció social 
a la partida 04231048002, ja que finalment s’ha pogut tramitar directament a les oficines 
d’estrangeria sense cost.  
 
 
4.4.- PRP2022/740 ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI AMB LA SOCIETAT DE 
CAÇADORS L’ESQUIROL PETIT 
 
Expedient: 2022/3911 
 
Atès que determinades batudes de senglar requereixen restringir el trànsit en alguna via 
urbana i establir un control d’accés. 
 
Atès que l’Ajuntament i la Societat de Caçadors l’Esquirol Petit han acordat que l’entitat 
assumeixi les tasques d’aquest control d’accés i s’incrementi l’ajut anual per cobrir l’increment 
de despeses de 1.500 €/any a 3.000 €/any 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’actualització del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt i la Societat de Caçadors l’Esquirol Petit 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 19:10 de tot el que jo 
com a secretària certifico. 


