
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 22 DE JULIOL DE 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 08:30 
Hora que acaba: 09,15 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
David Morales Campos 
 
També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Lourdes Martín Montero 
Felicita Romero Olivares 
 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
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 15 de juliol de 2022 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’ACORDA APROVAR la relació comptable d’obligacions i propostes de manament de 
pagament número O/2022/46, que conté els següents documents d’Autorització, 
Disposició i Reconeixement d’Obligació: 

 
- Jardineria Pedrerol SCP; Servei de manteniment i neteja de part d’espais vers 

municipals; d’import 5.656,75€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 



- Torrents Sala, Ramon, vehicle Fird Rangers de l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil; d’import 5.512,76€; amb càrrec a la partida 12/1350/21400. 

- Associació Protectora d’Animals de Granollers, recollida i acollida d’animals; 
d’import 4.725,05€; amb càrrec a la partida 13/1700/22699. 

- Gil Forestal SL; desbrossament d’herbes adventícies de carrers i altres espais 
del sòl urbà; d’import 20.107,54€; amb càrrec a la partida 13/1700/22699. 

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

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, entrada de matèria 
orgànica a planta, propis 2,61%, juny 22; d’import 6.066,39€; amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones transferides 
resta, juny 22; d’import 7.316,36€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones eliminades resta, 
juny 22; d’import 39.947,99€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones eliminades resta, 
juny 22, directe Mataró; d’import 4.652,94€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Insigna Uniformes SL; complements uniformes; d’import 10.998,94€; amb càrrec 
a la partida 12/1320/22104. 

- Festes Infantils Mobilparc SL; lloguer rampla Splach i altres mòduls; d’import 
6.769,94€; amb càrrec a la partida 07/3410/22609. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- RECURSOS HUMANS 
 
3.1.1.- PRP2022/726 CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC 
D’EDUCACIÓ INFANTIL D’ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 
 
Expedient: 2022/1750 
 
Vista la proposta formulada pel el Tribunal encarregat de valorar i pronunciar-se sobre 
el concurs-oposició lliure per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnic/ques 
d’educació infantil per a les Escoles bressol municipals.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la borsa de treball de Tècnic/ques d’educació infantil per a les Escoles 
bressol municipals. 
 
Segon.- Publicar aquest acord juntament amb la borsa a l’e-tauler de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt. 
 
 
3.2.- ACCIÓ SOCIAL 
 
3.2.1.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
Un cop vistos els informes d 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: 
 

- PRP2022/630, A.I.M.S., un ajut de 140€ renovació targeta d’aliments 



- PRP2022/651, J.G.M., Denegació ajut d’alimentació i higiene 
- PRP2022/676, M.A.G., un ajut de 300€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/677, S.T.R., ajut de 360€, targeta moneder d’alimentació i higiene 
- PRP2022/679, E.V.M., ajut de 480€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/681, F.J.G.M., ajut de 360€ targeta moneder 
- PRP2022/682, M.A., ajut de 210€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/684, Y.G.L., ajut de 360€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/688, L.H., ajut de 19,30€ ajut procediments d’immigració 
- PRP2022/695, L.R.F., ajut de 360€ per a alimentació i higiene. 
- PRP2022/700, A.R.I, ajut de 360€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/704, D.C.O., ajut de 300€ per a alimentació. 
- PRP2022/705, H.M.M., ajut de 210€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/708, F.N.D., ajut de 150€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/709, E.V.M., ajut de 258,2€ per a transport 
- PRP2022/710, B.A.L., ajut de 480€ renovació targeta d’aliments 
- PRP2022/713, R.T.M., ajut de 149€ per a Casal d’estiu + menjador 
- PRP2022/714, N.G., ajut de 420€, targeta moneder 
- PRP2022/715, M.Q.V., ajut de 360€ targeta moneder i banc d’aliments 
- PRP2022/716, S.M.G., Denegació ajut per pagament subministres de llum i aigua 
- PRP2022/720, A.O.E., ajut de 480€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/721, E.R.C., ajut de 210€ per a alimentació i higiene. 
- PRP2022/722, M.N.S.P., ajut de 199,12€ per donar-se d’alta del subministra 

d’aigua 
- PRP2022/723, D.T.G., ajut de 600€ per neteja domiciliària 
- PRP2022/724, S.G.R., ajut de 144€ ajut sanitari, suport terapèutic. 
- PRP2022/730, J.F.P., ajut de 18,20€ per a transport. 

 
 
3.2.2.- PRP2022/703   PROGRAMA BUTÀ A CASA 2022    
  
Expedient: 2022/3696 
 
El programa “Butà a casa 2022” pretén donar suport i cobertura amb una estufa de préstec i 
bombones de butà per tal de mantenir l’habitatge amb una temperatura adequada durant els 
mesos de fred i també proveir del subministrament de gas a les persones que ho necessiten 
per la cuina o pel termo.  
 
Arrel del canvi en la metodologia del butà amb les targetes moneder és necessari quadrar 
els imports que les famílies ja tenien aprovats per JGL.  
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar un ajut en concepte de subministrament de gas (butà) a un total de 27 
famílies, que consten en el llistat aportat per l’Àrea d’Acció Social, per l’import total de 2.014 
€.  
 
 
3.2.3.- PRP2022/696 APROVACIÓ DE PROTOCOL PROPOSAT PER L’ÀREA 
D'ACCIÓ SOCIAL I DE LA POLICIA LOCAL DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Expedient: 2022/3636 
 



A proposta de l’Àrea d’Acció Social de la Policia Local de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 
S’ACORDA APROVAR el Protocol que és del següent contingut: 
 

“Normativa aplicable:  
 
• Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència 

en l’habitatge i la pobresa energètica. 
L’article 6.1 de la llei indica que <<les administracions públiques han de garantir 
el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i 
d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió 
residencial>>. 
 
L’article 6.5 de la llei indica que <<quan l’empresa subministradora hagi de fer un 
tall de subministrament ha de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials 
municipals per a determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una de les 
situacions de risc d’exclusió residencial determinades per l’article 5.10.>> 
 
• Llei Orgànica 1/2015 de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 

10/1995 de 23 de novembre del Codi Penal. 
 
Article 408.- L’autoritat o el funcionari que, faltant a l’obligació del seu càrrec, deixi 
intencionadament de promoure la persecució dels delictes de què tingui notícia o dels 
seus responsables incorre en la pena d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec 
públic per un termini de sis mesos a dos anys 
 
Article 255.- 1. Ha de ser castigat amb la pena de multa de tres a dotze mesos el qui 
cometi defraudació utilitzant energia elèctrica, gas, aigua, telecomunicacions o un altre 
element, energia o fluid aliens, per algun dels mitjans següents: 
 
1r Utilitzant mecanismes instal·lats per realitzar la defraudació. 
2n Alterant maliciosament les indicacions o aparells comptadors. 
3r Utilitzant qualsevol altre mitjà clandestí. 
2. Si la quantia del que ha defraudat no excedeix els 400 euros, s’ha d’imposar 
una pena de multa d’un a tres mesos. 
 
1. En els casos de connexions il·legals, el protocol que s’establirà en el cas que la 

companyia sol·liciti el suport de la Policia Local per procedir a la suspensió del 
subministrament és el següent: 
 

a. La Policia Local enviarà el llistat de les adreces susceptibles de tall del 
dia concret de l’actuació al Departament d’Acció Social i a la regidora de 
l’Àrea amb el suficient marge de temps per procedir amb la valoració. 
 

b. Les tècniques referents valoraran el risc d’exclusió social i residencial 
d’acord amb la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’habitatge i la pobresa energètica. 

 
c. L’Àrea d’Acció Social emetrà la resposta, en un termini de 3 a 5 dies, 

mitjançant correu electrònic a la Policia Local i a la regidora del 
departament informant dels casos vulnerables. 
 

d. La Policia Local de Lliçà d’Amunt informarà a l’empresa de 
subministrament elèctric dels immobles que presentin indicis per a 
suposar la presumpta comissió d’una infracció penal de l’Art. 255 del CP, 
per defraudació de fluid elèctric i farà constar quins d’aquests habitatges 



han estat valorats pels Serveis Socials Municipals com a situació de 
vulnerabilitat dels seus habitants. 

 
2. Segons la instrucció rebuda des d’Alcaldia, la Policia Local només traspassarà a 

aquest departament, el llistat amb els domicilis sobre els quals l’empresa 
subministradora hagi de realitzar la comprovació de possible connexió 
fraudulenta el dia concret assenyalat i no traspassarà el llistat total de domicilis 
susceptibles de cometre aquest delicte que obrin al seu poder. 
 

3. En els casos d’ocupacions il·legals, empadronats, amb voluntat de regularitzar 
els subministraments i que compleixin amb els requisits de la Llei 24/2015,  
s’iniciarà el procediment pertinent des de serveis socials per portar a terme la 
regularització del subministrament d’electricitat.  
 

 
3.3.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.3.1.- PRP2022/711 ADJUDICACIO DE LES OBRES DE SOTERRAMENT DE 
SERVEIS BASICS AL BARRI DE LA SAGRERA DE LLIÇÀ D'AMUNT    
 
Expedient: 2022/3071 
 
Vista l’Acta de valoració per a la contractació de les obres de Soterrament de 
l’enllumenat públic, distribució elèctrica i telecomunicacions del barri de la Sagrera de 
Lliçà d’Amunt, havent-se estimat com a correcta i degudament motivada. 
 
Presentada la garantia definitiva i altra documentació requerida. 
 
Vist l’informe favorable de la fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de les obres de Soterrament de l’enllumenat públic, 
distribució elèctrica i telecomunicacions del barri de la Sagrera de Lliçà d’Amunt, a 
l’empresa MONCOBRA SA, per l’import de 427.669’37 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.-  Publicar aquest acord juntament amb tots els informes al Perfil del contractant. 
 
 
3.3.2.- PRP2022/718 APROVACIO DE LA VALORACIO DELS TERRENYS 
AFECTATS PEL  PROJECTE D’ESTACIONAMENT PARK AND RIDE    
 
Per Decret d’Alcaldia número 432 de 26 d’abril de 2022, es va resoldre el següent: 
 

“Primer.- Elevar a definitiva la relació concreta dels béns i drets afectats en l’àmbit 
qualificat amb la clau Xa – Aparcaments públics en la confluència de la carretera BV-
1602 i la variant de la Serra de Lliçà d’Amunt següent: 
 
“Finca qualificada d’aparcament públic 
 



Porció de terreny de 1.662 m2 qualificat amb la clau Xa - aparcaments públics. Limita 
al nord amb la variant de la Serra, al sud amb el terme municipal de Lliçà de Vall, a 
l’est amb la carretera de Parets a Bigues BV- 1602, i a l’oest amb la resta de la finca 
que es segrega. 
 
Descripció de la finca matriu 
 
Finca rústica de 39.987,11m2 segons el registre de la propietat, 30.139 m2 segons 
el cadastre, dels quals 1.662m2 estant qualificats amb la clau Xa - aparcaments 
públics i la resta sòl esta classificat com a Sòl No Urbanitzable, clau 22b - Protecció 
especial forestal i natural. 
 
Limita: Al nord amb la variant de la Serra i part amb la parcel·la 48 del polígon 16 del 
cadastre de rústica, al sud; amb el Terme Municipal de Lliçà de Vall, a l’est amb la 
carretera de Parets a Bigues BV- 1602 i a l’oest amb el Terme Municipal de Lliçà de 
Vall. 
 
Descripció de la finca qualificada (Xa) aparcaments públics objecte 
d’expropiació 
 
Porció de terreny de 1.662 m2 qualificat amb la clau Xa - aparcaments públics. 
 
Limita al nord amb la variant de la Serra, al sud amb el terme municipal de Lliçà de 
Vall, a l’est amb la carretera de Parets a Bigues BV- 1602, i a l’oest amb la resta de 
la finca segregada. 
 
La finca inicial queda reduïda a una superfície de 38.325,11m2 amb els següents 
límits: Al nord amb la variant de la Serra i part amb la parcel·la 48 del polígon 16 del 
cadastre de rústica, al sud; amb el Terme Municipal de Lliçà de Vall, a l’est amb la 
finca segregada i a l’oest amb el Terme Municipal de Lliçà de Vall. 
 
Consta inscrita en el Registre de la Propietat Granollers 2, finca 399 
 
Ref. Cadastral: 08106A016000490000SX 
 
Titulars de la finca: 
 
- J.M.R., titular del ple domini de una quarta part indivisa per herència segons 
escriptura del 20 de juny de 2008, inscripció 3a, foli 95, tom 2.377, llibre 164 
 
- M.S.M., titular del ple domini de una quarta part indivisa per herència segons 
escriptura del 20 de juny de 2008, inscripció 3a, foli 95, tom 2.377, llibre 164 
 
- I.L.M., titular del ple domini de la meitat d’una quarta part indivisa per herència 
segons escriptura del 17 d’octubre de 2016, inscripció 7a, foli 79, tom 3.152, llibre 
282 
 
- I.L.M., titular del ple domini de la meitat d’una quarta part indivisa per donació 
segons escriptura del 3 de maig de 2017, inscripció 8a, foli 79, tom 3.152, llibre 282 
 
- J.M.I., titular del ple domini de una quarta part indivisa per prellegat segons 
escriptura del 12 d’abril de 2019, inscripció 9a, foli 80, tom 3.152, llibre 282 
 
Segon.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament, Butlletí Oficial 
de la Província i diari dels de més difusió de la província. 



 
Tercer.- Iniciar expedient per la valoració del preu just i requerir als propietaris per a 
què, de conformitat a l’article 29 de la Llei d’expropiació forçosa, en el termini de vint 
dies, a comptar del següent a la recepció d’aquesta notificació, presentin full 
d’apreuament, en el que concretin el valor en que estimen els béns que s’expropien.” 
 

Atès que, notificada la  resolució a les persones titulars per tal que presentessin full 
d’apreuament, i transcorregut el termini atorgat, no s’ha presentat valoració. 
 
Vist l’informe emès per l’Arquitecte municipal en data 30 de juny de 2022 que valora els 
terrenys a expropiar en 9.972 euros. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la valoració dels terrenys afectats pel Projecte d’estacionament Park 
and Ride, en la confluència de la carretera BV-1602 i la variant de la Serra de Lliçà 
d’Amunt efectuada per l’Arquitecte municipal, per import de 9.972 euros. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als propietaris, per a que en el termini de deu dies aprovin 
o refusin la valoració efectuada, tal i com estableix l’article 30.2 de la Llei d’Expropiació 
Forçosa. 
 
Tercer.- Si els propietaris refusen el preu ofert, o s’abstenen de comunicar-ho, es 
trametrà l’expedient al Jurat d’Expropiació.  
 
 
3.3.3.- PRP2022/725  APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE D’AMPLIACIO DE 
L’ESCOLA MARTI I POL DE LLIÇÀ D'AMUNT    
 
Redactat el Projecte bàsic d’ampliació d’una línia d’ESO de l’Escola Marti i Pol per acollir 
l’Institut Escola de Lliçà d’Amunt de dues línies d’infantil i primària i d’una línia d’ESO.  
 
Vist els informes emesos per l’Arquitecte municipal de l’Ajuntament i per la Intervenció. 
 
Vist el que assenyala l'article 53.1 p) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, en relació al Decret d’Alcaldia del 17 de juny de 2019. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte bàsic d’ampliació d’una línia d’ESO de l’Escola 
Marti i Pol per acollir l’Institut Escola de Lliçà d’Amunt de dues línies d’infantil i primària 
i d’una línia d’ESO. 
 
Segon.- Sotmetre’l a informació pública, durant el termini de trenta dies, mitjançant 
edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
al tauler d’edictes de l’Ajuntament. Durant aquest termini els interessats el podran 
examinar i formular-hi les al·legacions que considerin pertinents 
 
Tercer.- En cas que durant el període d’informació pública no es produís cap tipus 
d'al·legació o reclamació, aquest projecte es donaria per aprovat definitivament, sense 
necessitat de cap nou acord. 
 
 



3.3.4.- PRP2022/731 APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A LES 
OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PARC DE CA L'ARTIGUES 
 
Expedient: 2022/3870 
 
En data 15 de juliol de 2022 el Coordinador de Seguretat i Salut de les obres 
d’urbanització del Parc de Ca l’Artigues va emetre l’informe d’aprovació del Pla de 
Seguretat per a obres de l’administració pública. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar l’informe del Pla Seguretat i Salut de les obres d’urbanització del Parc de 
Ca l’Artigues. 
 
 
3.4.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.4.1.- PRP2022/712 ADJUDICACIO DEL CONTRACTE D’ACLARIDA D’ARBRAT A 
PART DE LES FRANGES DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS FORESTALS     
 
Expedient: 2022/2543 
 
Vist l’informe de valoració de les ofertes per a la contractació dels Treballs d’aclarida 
d’arbrat a una part de les franges de protecció contra incendis de Lliçà d’Amunt, i havent-
se estimat com a correcta i degudament motivada, una vegada acreditat el compliment 
dels requeriments efectuats a l’empresa proposada, tot això dins de termini. 
 
Vist l’informe favorable de la fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Medi Ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte dels treballs d’aclarida d’arbrat a una part de les franges 
de protecció contra incendis de Lliçà d’Amunt a l’empresa Jardineria Mones SL, per 
l’import de 10.167 €, Iva. Exclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, citant-lo per a concórrer a la signatura del 
contracte dins el termini de quinze hàbils des de la recepció d’aquesta notificació. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la resta de participants en a la licitació.  
 
 
3.4.2.- PRP2022/692 APROVACIÓ DEL CONTRACTE PEL TRACTAMENT DE 
TÈRMITS A L’ESCOLA BRESSOL DE PALAUDÀRIES 
 
Expedient: 2022/3411 
 
Vist l’informe del tècnic de medi ambient i salut sobre la necessitat de contractar un 
tractament de control de tèrmits a l’Escola Bressol Palaudàries i el seu entorn com a 
contracte menor. 
 



Atès que l’import del tractament a 5 anys és inferior a 15.000 € i es tracta, efectivament, 
d’un contracte menor. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Medi Ambient i Salut, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la contractació de l’empresa Ibertrac, SL per un import de 7.217,91 €, 
IVA, pel tractament de tèrmits a l’escola bressol de Palaudàries i el seu entorn inclòs, 
amb imputació a la partida pressupostària 2022/26/3110/22699. 
 
 
3.4.3.- APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PELS 
TREBALLS DE FRANGES CONTRA INCENDIS 2019 – LOT 1 
 
Expedient: 2022/3825 
 
Vist l’informe favorable del tècnic de medi ambient i salut a la devolució de la garantia 
definitiva dipositada per l’empresa Treballs Forestals Pressegué, SL per la realització 
del manteniment de les franges de protecció contra incendis forestals del 2019, Lot 1 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva dels treballs de manteniment de 
franges contra incendis forestals 2019 - lot 1, per l’import de 1.044,04€ 
 
 
3.5.- EDUCACIÓ 
 
3.5.1.- PRP2022/499   REFORÇ ESCOLAR PRIMARIA 2022-23 I 2023-24    
 
Expedient: 2022/2455 
 
La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament va iniciar durant el curs 2019-20 el projecte socio-
educatiu de reforç en el procés d´aprenentatge de la lecto-escriptura a cicle inicial. 
 
Atès que s’ha recollit de tots els centres escolars de primària del municipi una avaluació molt 
positiva de l´activitat. 
 
Donades les característiques de l´activitat, la Regidoria d’Educació ha confeccionat un plec 
de clàusules tècniques per a la prestació del servei per desenvolupar l´activitat 
extraescolar de acompanyament i reforç de l´aprenentatge del procés de la lecto-
escriptura a cicle inicial.. 
 
Vista la proposta de la Regidora d’educació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el plec de clàusules tècniques per a treure a concurs la prestació de 
l´activitat extraescolar de acompanyament i reforç de l´aprenentatge del procés de la 
lecto-escriptura a cicle inicial a les escoles de primària de Lliçà d’Amunt durant el curs 
2022-223 i 2023-24. 



 
Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest acord. 
 
 
3.6.- ESPORTS 
 
3.6.1.- PRP2022/706  APROVACIÓ DE LA BAIXA D'UN REBUT DEL CASAL 
D'ESPORTS 
 
El 18 de juny es va tramitar els rebuts del Casal d’Esports a través de la Diputació de 
Barcelona. 
 
La N.M. s’ha posat en contacte amb la Regidoria d’Esports perquè se li ha girat un rebut que 
no li pertoca a ella. 
 
S’ha detectat un error administratiu en la transcripció de la titularitat del rebut i es conclou 
que efectivament se li ha aplicat una tarifa que no li pertoca. 
 
El rebut que se li ha aplicat de forma incorrecte és el que té el codi de valor 2539730-8681, 
d’import 226,50€., corresponent a I.R.T. 
 
L’import del rebut és de 226,50€. 
 
Vista la proposta del Regidor d’esports; 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa del rebut d’inscripció al Casal d’Esports 2539730-8681, d’import 
226,50€, amb motiu de que, per un error administratiu, la titularitat del rebut no és correcta. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.7.- NOVES TECNOLOGIES 
 
3.7.1.- PRP2022/699   COMPRA ORDINADORS TOT EN UN PER A RECEPCIÓ I 
ALTRES LLOCS DE TREBALL    
 
ANTECEDENTS 
 
1.- La Comissió executiva del Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per 
encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de 
Presidència del CCDL de data 28 de maig de 2020 i publicats al perfil de contractant de 
l’entitat, en la seva sessió extraordinària de data 3 de desembre va acordar adjudicar 
l’Acord marc de subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de 
programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d’acord amb el detall de 
les empreses que han resultat adjudicatàries en l’Acord marc i que, seguidament, es 
relacionen: 
 
1. Algoritmos Procesos y Diseños, Sa, Lots 1, 2, 14, 16 I 28. 
2. Bechtle Direct, SLU, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 I 14. 
3. Icot, Informàtica i Comunicacions de Tarragona, S.A, Lots 1,2, 3, 7, 8, 10, 13, 15, 16 
I 27. 



4. Sistemes D’organització, SA, Lots 1, 2, 4, 5, 15, 16, 18 I 19. 
5. Telefónica Sol. De Infor. y Comunica. de Esp, SAU, Lots 1,2,3,4,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 I 14. 
6. Punt Informatic i Creatiu, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 I 12. 
7. Ricoh España, SLU, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26 I 
27. 
8. Servicios Microinformática, SA, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 I 14. 
9. Omega Peripherals, SL, Lots 1, 3, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 24, 25 I 27. 
10. Itglobal, SL, Lots 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 
27 I 28. 
11. Abast Systems & Solutions, Sl, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 24 I 25. 
12. Saytel Serv.Infor.,SA, Lots 
2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27 I 28. 
13. Asseco Spain, SL, Lots 3, 4, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 20 I 28. 
14. Informática El Corte Inglés, SA (Inetum), Lots 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 I 14. 
15. Ticnova Quality Team, SL, Lots 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 27 I 28. 
16. Dagram Ti, SL, Lots 11, 12, 25 I 26. 
17. Audiovisuales Data, SL, Lots 13 I 14. 
18. Id Grup, SA, Lots 13, 15, 17, 27 I 28. 
19. BBVA, SA, Lots 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 I 28. 
 
3.- En data 8 de gener de 2021, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord 
marc d’equips i informàtics, licitat per part del CCDL. 
 
FETS 
 
1.- L’Ajuntament disposa de llocs de treball, ubicats a recepció i despatxos, on la imatge 
corporativa és important perquè s’atenen visites externes, principalment dels ciutadans 
i autoritats. Per tant, cal que l’escriptori del lloc de treball estigui ben organitzat, amb el 
mínim d’elements possibles i oferint una imatge més moderna. 
 
2.- L’Ajuntament té la necessitat d’adquirir equips informàtics compactes (ALL-IN-ONE) 
de dimensions més reduïdes per simplificar la instal·lació, alliberar espai i dotar a 
l’Ajuntament d’ una imatge més modernitzada. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, 
en la redacció donada per la LRSAL. 
 
Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
 
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 
 
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24 
UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 
pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.3 de la 
LCSP. 



 
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen 
per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com per la resta 
de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels 
ens locals. 
 
Per tot això, d’acord als antecedents abans esmentats i als fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, la Junta de Govern Local, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Lliçà d’Amunt a l’Acord marc de 
subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.09) 
 
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària ABAST SYSTEMS & 
SOLUTIONS S.L. dels bens següents: 
 

Lot Descripció dels equips Quantitat Import Unitat 
(sense IVA) 

Import Total 
(sense IVA) 

3 HP ProOne 440 G6 24 inch FHD 
All-in-One Business PC 

4 2.494,40 € 2.494,40 € 

 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 3.018,22 € iva 
inclòs que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2022, a càrrec de 
l'aplicació pressupostària 2022/15.9200.62600. 
 
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària ABAST SYSTEMS 
& SOLUTIONS S.L., al  CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM 
(preferentment a través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i 
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
 
3.8.- INTERVENCIÓ 
 
3.8.1.- PRP2022/728 APROVACIÓ DE LA SEGONA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE 
L’ALIANÇA DE L’AJUT PER A ACTIVITATS CULTURALS I ESPECTACLES 
INFANTILS DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT PER A L’ANY 2022. 
 
Expedient: 2022/3859 
 
Vist l’informe tècnic de la regidoria de Cultura de 20 de juliol de 2022, favorable respecte 
la justificació presentada per l’entitat Ateneu L’Aliança, de l’ajut per l’organització 
d’activitats culturals i espectacles infantils dels mesos de març i abril de 2022, en el marc 
del conveni entre l’Ajuntament i l’Aliança per a l’any 2022, que es transcriu a continuació: 
 

 
“INFORME TÈCNIC RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA A L’ATENEU L’ALIANÇA EN CONCEPTE D’ORGANITZACIÓ 
D’ACTIVITATS I ESPECTACLES I NFANTILS EN EL MARC DEL CONVENI ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT I L’ATENEU L’ALIANÇA PER A L’ANY 2022 
 
En relació a les instàncies amb número de registre d’entrada 7686 i 7292, l’entitat 
Ateneu l’Aliança presenta documentació per justificar la subvenció concedida per a 



la organització d’ACTIVITATS CULTURALS i ESPECTACLES INFANTILS en el marc 
del conveni de col·laboració vigent. 
 
El conveni de col·laboració signat amb l’entitat el passat juliol de 2017 contempla el 
suport econòmic de l’Ajuntament a l’entitat amb la quantitat de 15.000,00€ en 
concepte d’organització d’una programació estable d’activitats culturals, i de 
6.000,00€ per a la organització d’un cicle d’activitats i espectacles infantils. 
 
Revisada la documentació aportada es comprova que l’entitat presenta relació de 
factures degudament complimentada, una fitxa resum de l’activitat, una memòria 
d’activitat amb el pressupost econòmic i els cartells utilitzats per la difusió on es 
verifica que s’inclogui la imatge corporativa de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt com a 
ens col·laborador. 
 
Es comprova que hi ha dues errades numèriques en les factures que afecten a les 
actuacions de Papirus, concretament la factura de Xirriquiteula, que passa de 
1.207,88€ a 998,25€ segons factura aportada, i a la d’Actura12 corresponent al tècnic 
de so del Lliksound del 23 d’abril amb els grups Maleza, Trankillers i Delestéreo, on 
s’indicaven despeses en tècnic de so per import de 45 9,80€ i en realitat, un cop 
revisat a la factura aportada per l’entitat, les despeses ascendeixen a 217,80€. 
 
Un cop modificats aquests imports, adjunto a aquest informe un quadre resum amb 
la vàlidació de la justificació presentada per l’entitat on s’accepten despeses per 
import de 5.805,10€ en quant a la programació d’activitats i de 1.736,19€ en 
referència a la programació d’espectacles infantils. 
 
D’aquesta forma, un cop descomptades aquestes justificacions, més l’anterior 
presentada, les partides del conveni queden amb el següent saldo: 
 
- Ajut infantils: 2.389,52 € 
- Ajut Activitats: 4.153,00 € 
 
CONCLUSIÓ 
 
Per tot l’exposat anteriorment, emeto informe FAVORABLE per tal que es pugui fer 
efectiu el pagament de l’import de 7.541,29€ en concepte d’activitats culturals i 
infantils programades entre els mesos de febrer i abril de 2022.” 

 
Vist que hi ha saldo suficient en la partida 01 3380 48001 del Pressupost municipal de 
despeses de 2022, per atendre aquest pagament. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la segona justificació parcial presentada per l’Ateneu l’Aliança, de l’ajut 
per a l’organització d’activitats culturals i espectacles infantils, en el marc del conveni 
entre l’Ajuntament i l’entitat per a l’any 2022. 
 
Segon.- Aprovar el pagament de 7.541,29€ a l’Ateneu l’Aliança, en concepte d’ajut per 
a activitats programades entre els mesos de febrer i abril de 2022, dels quals 
corresponen 5.805,10€ a activitats culturals, i 1.736,19€ a espectacles infantils. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 



 
3.9.- JOVENTUT 
 
3.9.1.- PRP2022/727 DEVOLUCIÓ SERVEI DE MENJADOR CASAL INSCRIPCIÓ  
 
Expedient: 2022/3857 
 
En P.M.C. va ser inscrit al Casal d’Estiu amb un servei de menjador amb quota de quatre 
setmanes per un import de 130€. Degut a un problema mèdic s’ha hagut de donar de 
baixa del servei de menjador en data 6 de juliol de 2022, annexant informe que acredita 
la situació. La devolució del servei de menjador correspon a l’import de 84,50€. 
 
Vista la proposta de Regidor de Joventut 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Primer.- Aprovar la devolució de l’import de 84,50€ corresponent a la inscripció al Casal 
d’Estiu amb servei de menjador de P.M.C., pels motius indicats a la part expositiva. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.9.2.- PRP2022/729 DEVOLUCIÓ IMPORT SORTIDA PORT AVENTURA 2022 
 
Expedient: 2022/3864 
 
La regidoria de Joventut va organitzar una sortida a Port Aventura el mes d’Abril de 
2022. 
 
La compra d’entrades es feia a través d’un portal on-line i una de les persones 
inscrites a l’activitat, S.C.M. va comprar per error dues vegades l’entrada. 
 
L’import de l’entrada és de 37€ que caldria retornar. 
 
Vista la proposta del Regidor de Joventut, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la devolució de l’import de 37€ corresponent a la inscripció duplicada 
a la sortida a Port Aventura de S.C.M. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2022/665 APROVACIÓ DE CONTRACTACIONS ARTÍSTIQUES PER A LA 
FESTA MAJOR 2022 
 
Expedient 2022/3547 
 
El proper mes de setembre, entre els dies 1 i 11, tindrà lloc la Festa Major de Lliçà 
d’Amunt, i per això es requereix efectuar les corresponents contractacions artístiques 
per alguns dels actes de la Festa Major que es relacionen a continuació: 
 



- Orquestra Montgrins per import de 13.915,00 € 
- Yo también fuí a la EGB per import de 4.356,00 € 
- Beth per import de 4.477,00 € 
 
Vist l’informe de necessitats de contracte menor dels artistes abans esmentats, així com 
les  reserves de crèdit corresponents. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la contractació dels artistes indicats a la part expositiva per la seva 
actuació en la propera Festa Major de Lliçà d’Amunt 2022. 
 
Segon.- Comunicar l’acord a totes les parts. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 09:15 h., de tot el que 
jo com a secretària certifico. 
 
 
 


