
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 23 DE MAIG DE 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:00 
Hora que acaba: 18:45 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
 
També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Lourdes Martín Montero 
Felicita Romero Olivares 
Marc Palet Rodríguez 
 
 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
 
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària. 
 
 
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 16 de maig de 2022 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’ACORDA APROVAR la relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de 
pagament número O/2022/28, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició 
i Reconeixement d’Obligació: 
 

- C y G Carandini SAU;  AOC:122436107 409453; Ecoraes; d’import 17.963,50€; amb 
càrrec a la partida 15/1650/63300. 



- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; Servei Comarcal de 
Deixalleries; 2n. Trimestre 2022; d’import 42.748,25€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; Quota dels municipis 
adherits al Consorci, 2n. Trimestre 2022; d’import 22.889,36€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

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

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

- Alumbrados Viaàrios SA; instal·lació de radars de velocitat i senyalització, d’import 
3.333,79€; amb càrrec a la partida 11/4400/61900. 

- ARA SO, Sonorització i Il·luminació SL; Serveis tècnics de producció, sonorització i 
il·luminació en l’activitat de la llegenda de Sant Jordi; d’import 4.965,15€; amb càrrec 
a la partida 01/3380/22609. 

- Novatilu SL; Lluminàries, d’import 174.873,19€; amb càrrec a la partida 
17/1650/63300. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- CULTURA 
 
3.1.1.- PRP2022/501   CONTRACTE MENOR DE DOS GRUPS DE DANSA 
FOLKLÒRICA INTERNACIONALS PER A L'ESDEVENIMENT 50ES JORNADES 
INTERNACIONALS FOLKLÒRIQUES 2022 
 
EXPEDIENT 2022/2215 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist l’informe emès en data 10 de maig de 2022 per la tècnica municipal de cultura, de 
necessitat i conformitat de contractar 2 grups de dansa folklòrica internacional de contrastada 
qualitat de proposta aprovació contracte amb ADIFOLK per a l'esdeveniment 50es Jornades 
Internacionals Folklòriques 2022, i que es transcriu literalment a continuació: 

 
“ INFORME DE NECESSITAT DE CONTRACTE MENOR 
 
Assumpte: ADIFOLK 
CIF: G58525924 
Espectacle: 50es Jornades Internacionals Folklòriques 2022  
Data: 4 de setembre de 2022 
Regidoria proposant: Cultura 
 
La sotasignat, Eva Muñoz Zaragoza, com a tècnica de cultura, 
  
INFORMA: 
 
FETS:  
 
Primer.- L’objecte de la contractació proposada consisteix de l’activitat                                                       
de les 50es Jornades Internacionals Folklòriques, que se celebraran el diumenge 
4 de setembre de 2022 a Lliçà d’Amunt en el marc de la Festa Major.  
 



Segon.- Es considera que el contracte que s’ha de tramitar és necessari per al 
compliment i realització dels fins institucionals assignats a aquesta Administració 
pública. A aquests efectes, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen 
cobrir i el seu contingut per a satisfer-les són les següents: contractació de dos grups 
de dansa folklòrica internacional de contrastada qualitat, a càrrec de l’entitat 
Adifolk, amb CIF G58525924. 
 
Tercer.- Un cop valorades les necessitats indicades, s’ha sol·licitat pressupost a una 
sola empresa, donat el caràcter únic de l’activitat: 
 

Empresa CIF Import 
sense IVA 

Import 
IVA 

Import total 

Adifolk G58525924 3.600,00 € 0,00 € 3.600,00 € 
 
El termini d’execució del contracte és d’un dia i d’un import de 3.600,00 € exempts 
d’IVA segons l’article 20.1.14 de la llei 37/1992 de 28 de desembre de l’impost sobre 
el valor afegit. 
 
Quart.- Quant a les necessitats de personal i de material de l’objecte de la contractació 
proposada aquest Ajuntament no disposa dels mitjans suficients per a fer front a la dita 
contractació per a realitzar aquest tipus d’activitat, doncs la plantilla de l’Ajuntament no 
disposa d’aquest servei que puguin desenvolupar aquesta actuació. 
 
Cinquè.- Atenent l’objecte del contracte proposat, d’acord amb les dades que consten 
en l’expedient i les actuacions portades a terme fins al moment, tècnicament es 
considera que NO s’altera l’objecte del contracte amb la finalitat d’evitar les regles 
generals de contractació, en tant que aquesta activitat és única. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- De conformitat amb l’article 15 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el contracte objecte 
del present informe té la qualificació de Contracte de serveis. 
 
Segon.- De conformitat amb l’article 118 de la LCSP es consideren contractes menors 
els que tinguin valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes 
d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o serveis. 
 
CONCLUSIONS 
 
Primera.- Queda constatada la necessitat de contractar a l’empresa Adifolk, amb CIF 
G58525924. 
 
Segona.- De conformitat amb el que s’ha exposat, es conclou que l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients per realitzar les actuacions 
objecte de contractació, pel que cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb 
tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i 
amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no 
discriminació i igualtat de tracte. 
 
Tercera.- El contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o 
conjuntament superin les xifres de valor estimat del contracte inferior a 40.000 €, en 
obres, i interior a 15.000 €, en serveis o subministraments. 
 



Quarta.- Amb la contractació proposada no s’està alterant l’objecte del contracte per 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.  
 
Cinquena.- Existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 01 3380 
22609 Festa Major i altres festes, i número de RC 2022/240 
 
Sisena.- Es proposa procedir a la contractació l’actuació musical 50es Jornades 
Internacionals Folklòriques, amb CIF G58525924, que ha presentat una oferta d’import 
3.600,00 €, exempts d’IVA, ja que la seva oferta es considera adient i ajustada a les 
necessitats esmentades.“ 

 
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 Adifolk, amb CIF G58525924, el contracte menor de 
l’activitat musical 50es Jornades Internacionals Folklòriques, que se celebraran el 
diumenge 4 de setembre de 2022 a Lliçà d’Amunt en el marc de la Festa Major , per un 
import de 3.600,00 € (exempt d’IVA). 
 
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 s’acomplirà 
en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
3.2.- RECURSOS HUMANS 
 
3.2.1.- PRP2022/502 APROVACIÓ DE L’OFERTA PUBLICA D'OCUPACIÓ 
EXTRAORDINARIA 2022 – ESTABILITZACIO TREBALL TEMPORAL 
 
Expedient: 2022/2372 
 
D’acord a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la 
temporalitat en el treball públic. 
 
Revisades des de recursos humans les places ocupades de forma interina o temporal a fi i 
efecte de valorar quina tipologia de procés selectiu cal emprar o si bé, les places queden fora 
del procés extraordinari d’estabilització del treball temporal. 
 
Vista l’acta del passat 4 de maig de 2022 on es va reunir la mesa negociadora per exposar 
quines places serien objecte del procés d’estabilització i en quina tipologia de procés selectiu. 
 
Vist el informe de recursos humans, de data 13 de maig de 2022, on s’identifiquen les places 
que seran objecte del procés d’estabilització, ampliant la informació de la citada acta de 
negociació del passat 4 de maig de 2022. 
 
Vist el que disposen els articles 59 i 60 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, en 
relació a l’oferta pública d’ocupació. 



 
Per tot això, en virtut de la competència atorgada l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril 
i per l’article 53.1 h) del Text Refós de la Llei municipal i Règim Local de Catalunya. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar l’oferta pública d’ocupació extraordinària d’estabilització del treball 
temporal d’aquesta corporació per l’any 2022 en els següents termes: 
 
ANNEX I.- PERSONAL FUNCIONARI 
 
MODALITAT D’ACCÉS LLIURE A L’ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
1. Denominació: Auxiliar administratiu/va 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs de mèrits 
Lloc Treball: Auxiliar administratiu/va compres 
 
2. Denominació: Auxiliar tècnic/a 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs de mèrits 
Lloc Treball: Auxiliar tècnic/a mobilitat 
 
3. Denominació: Administratiu/va 
Grup: C1 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs-oposició 
Lloc Treball: Administratiu/va Policia Local 
 
MODALITAT D’ACCÉS LLIURE A L’ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
 
1. Denominació: Tècnic/a superior 
Grup: A1 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs-oposició 
Lloc Treball: Arquitecte/a municipal 
 
2. Denominació: Tècnic/a superior 
Grup: A1 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs-oposició 
Lloc Treball: Psicòleg/a Educació (temps parcial) 
 
3. Denominació: Tècnic/a mig 
Grup: A1 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs-oposició 
Lloc Treball: Tècnic/a Recursos Humans 
 
4. Denominació: Tècnic/a mig 
Grup: A2 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs de mèrits 



Lloc Treball: Treballador/a Social 
 
5. Denominació: Auxiliar tècnic/a 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs-oposició 
Lloc Treball: Treballador/a Familiar 
 
6. Denominació: Tècnic/a auxiliar 
Grup: C1 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs de mèrits 
Lloc Treball: Tècnic/a auxiliar informàtic 
 
7. Denominació: Tècnic/a mig 
Grup: A2 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs de mèrits 
Lloc Treball: Tècnic/a Promoció Econòmica 
 
ANNEX II.- PERSONAL LABORAL FIX 
 
MODALITAT D’ACCÉS LLIURE 
 
1. Denominació: Auxiliar tècnic/a 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs de mèrits 
Lloc Treball: Auxiliar tècnic/a biblioteca 
 
2. Denominació: Auxiliar serveis 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs de mèrits 
Lloc Treball: Auxiliar serveis instal·lacions esportives 
 
3. Denominació: Auxiliar tècnic/a 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs de mèrits 
Lloc Treball: Auxiliar tècnic/a joventut 
 
4. Denominació: Conserge 
Grup: AP 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs de mèrits 
Lloc Treball: Conserge camp de futbol 
 
5. Denominació: Dinamitzador/a 
Grup: C1 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs de mèrits 
Lloc Treball: Dinamitzador/a centre cívic 
 
6. Denominació: Dinamitzador/a 



Grup: C1 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs de mèrits 
Lloc Treball: Dinamitzador/a juvenil 
 
7. Denominació: Monitor/a  
Grup: C1 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs de mèrits 
Lloc Treball: Monitor/a esports (temps parcial) 
 
8. Denominació: Auxiliar  
Grup: AP 
Nombre de vacants: 6 
Sistema selectiu: concurs de mèrits 
Lloc Treball: Netejador/a edificis municipals (temps parcial) 
 
9. Denominació: Auxiliar  
Grup: AP 
Nombre de vacants: 2 
Sistema selectiu: concurs de mèrits 
Lloc Treball: Netejador/a SAD  
 
10. Denominació: Operari/a  
Grup: AP 
Nombre de vacants: 2 
Sistema selectiu: concurs de mèrits 
Lloc Treball: Operari/a Gestió de residus i neteja viària 
 
11. Denominació: Auxiliar jardiner/a  
Grup: AP 
Nombre de vacants: 2 
Sistema selectiu: concurs-oposició 
Lloc Treball: Auxiliar jardiner/a 
 
12. Denominació: Conserge  
Grup: AP 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs-oposició 
Lloc Treball: Conserge manteniment instal·lacions esportives 
 
13. Denominació: Monitor/a  
Grup: C1 
Nombre de vacants: 2 
Sistema selectiu: concurs-oposició 
Lloc Treball: Monitor/a esports (temps parcial i complet) 
 
14. Denominació: Oficial 1ª  
Grup: C1 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs-oposició 
Lloc Treball: Oficial jardiner 
 
15. Denominació: Operari/a   
Grup: AP 



Nombre de vacants: 3 
Sistema selectiu: concurs-oposició 
Lloc Treball: Operari/a brigada obres 
 
SEGON.- Publicar íntegrament el present acord al DOGC i al BOP, i comunicar-ho a la 
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
3.3.- ACCIÓ SOCIAL 
 
3.3.1.- AJUT A FAMÍLIES 
 
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: 
 

- PRP2022/470, H.D., un ajut de 80€ per a transport 
- PRP2022/488. M.P.J. i D.M.R., Prestació del Servei de Teleassistència. 
- PRP2022/490, C.B.A., Fraccionament d’impostos municipals en quotes de 50€ 

mensuals. 
- PRP2022/492, D.G.G., un ajut de 94€ per a facturació electricitat 
- PRP2022/493, J.S.C.; un ajut de 198€ per a transport 
- PRP2022/495, M.S. M., un ajut de 210€ per targeta moneder d’aliments  
- PRP2022/503, R.T.D., un ajut de 300€ targeta moneder d’alimentació i higiene. 
- PRP2022/504, E.T.A., un ajut de 360€ targeta moneder per alimentació i higiene 
- PRP2022/507, D.G.G., un ajut de 420€ targeta moneder 

 
 
3.3.2.- PRP2022/478   APROVACIÓ DE LES ACTIVITATS I TALLERS 
PROGRAMATS PEL DIA INTERNACIONAL D’ACCIÓ PER A LA SALUT DE LES 
DONES (28 DE MAIG)    
 
Expedient: 2022/2358 
 
En el marc del dia Internacional d’Acció per a la salut de les Dones, la Regidoria d’Igualtat, 
Gènere i LGTBI i d’Acció social vol organitzar diferents activitats el dilluns 30 de maig 
centrades en la millora de la salut de les dones des de diferents perspectives. 
 
Durant aquesta jornada volem programar tres activitats: 
 
TALLER D’ESTÈTICA 
Hora: 10h 
Lloc: Can Godanya 
Taller per gaudir d’un espai de benestar on tractarem la higiene facial i diferents tractaments, 
on també, es realitzarà una part pràctica de maquillatge facial. A càrrec de la lliçanenca C. 
X. 
 
TALLER DE CURES EMOCIONALS ESSENCIALS 
Hora: 17h 
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres 
Taller per aprendre eines per cuidar-nos emocionalment. Es realitzaran dinàmiques 
pràctiques per entre com  cuidar i gestionar les nostres emocions. A càrrec de Dona cançó. 
 
TALLER DE DOLOR CRÒNIC: EINES A LES NOSTRES MANS 
Hora: 18:30h 



Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres 
El taller planteja la gestió del dolor crònic i estratègies de millora, l’impacte de l’alimentació 
en el dolor i una mostra d’exercicis suaus per la millora d’aquest en les dones. A càrrec de la 
Jessica García. 
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar les activitats programades pel dia Internacional d’Acció per a la Salut de 
les Dones que es celebrarà el 30 de maig a Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.3.3.- PRP2022/479   APROVACIÓ PER LA INICIACIÓ DEL PROCÉS DE 
CERTIFICACIÓ DE LA NORMA SG CITY 50-50 PER A L’OBTENCIÓ DEL DISTINTIU 
PER LA IGUALTAT DE GÈNERE. 
 
Expedient: 2022/2361            
 
Per tal de reconèixer els esforços del nostre Ajuntament en la millora de la seva eficàcia, 
eficiència i qualitat en la implementació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en 
la governança municipal, la regidoria d’Igualtat, Gènere i LGTBI i d’Acció Social proposa 
iniciar el procés de certificació de la Norma SG CITY 50-50 per a l’obtenció del Distintiu per 
la Igualtat de Gènere.  
 
En aquest procés de certificació ens farà l’acompanyament durant el termini d’execució de 
dos anys l’Associació FORGENDER SEAL (entitat d’acreditació).  
 
Juntament amb la proposta s’adjunten els següents documents: 
 

• Condicions Tècnico-Econòmiques  
• Annex I – Condicions i termes generals 

 
En aquests documents consta tota la informació relativa al pressupost, metodologia, el 
procés per l’obtenció del distintiu i el pla de compromís del govern municipal. Totes les àrees 
de l’Ajuntament estaran implicades en aquest procés i en el Pla de compromís, cadascuna 
d’elles, amb diferents accions a millorar, actuacions a mantenir, etc. Als dos anys, avaluaran 
els canvis realitzats i els compromisos adquirits per tal de valorar la renovació de la 
certificació. 
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la iniciació del procés de certificació de la Norma SG CITY 50-50 per a 
l’obtenció del Distintiu per la Igualtat de Gènere.  
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.3.4.- PRP2022/505   ACORD AMB L'AGÈNCIA D'HABITATGE DE CATALUNYA 
PER A L'ADHESIÓ A LA XARXA D'HABITATGES D'INSERCIÓ SOCIAL PER A 
L'ANY 2022   



 
Vista la Proposta de la Regidora d’Acció Social referent a l’Adhesió a l’Acord, de 2 de maig 
de 2022 entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les Entitats socials/Ajuntaments 
integrants de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social, per l’any 2022. 
  
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Sol·licitar L’adhesió de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a l’Acord de 2 de maig de 
2022  entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les Entitats socials I Ajuntaments de la 
Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social, d’acord amb el Pla per al dret a l’habitatge, aprovat pel 
Decret 75/2014, de 27 de maig. 
 
Segon.- Formar part de les entitats socials i ajuntaments que constitueixen la Xarxa 
d’Habitatges d’Inserció social i que gestionen els programes d’habitatges d’inserció per a 
l’any 2022. 
 
Tercer.- Incorporar-se a la Xarxa i rebre els ajuts corresponents a l’any 2022, un cop 
presentades les justificacions de les despeses relatives als habitatges d’inserció que es 
relacionen a continuació: 
 

DETALL DELS HABITATGES PRESENTATS A LA XHI 
C/ Sant Joan, 6 2n 1a. Lliçà d’Amunt. 08186 

 
 
3.4.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.4.1.- PRP2022/498   ADUDICACIÓ CONTRACTE REASFALTAT DE DIFERENTS 
TRAMS DE CARRERS DEL MUNICIPI – EXERCICI 2022 
 
Expedient: 2022/651 
 
Vista l’Acta de valoració per a la contractació de les obres de reasfaltat de diferents trams de 
carrers del municipi exercici 2022, i 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 reasfaltat de diferents trams de carrers del 
municipi exercici 2022, a l’empresa ASFALTOS DEL VALLÈS SA, per l’import de 
230.578’51 euros, Iva. Exclòs, per haver estat la que ha obtingut la major puntuació. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, citant-lo per a concórrer a la signatura del 
contracte dins el termini de quinze hàbils des de la recepció d’aquesta notificació. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la resta de participants en a la licitació. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2022/510   ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
PROVISIONAL D'ATORGAMENT DE LA LÍNIA ACOL 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: 2022/2489 
 
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 a través d’acord de JGL va aprovar la 
sol·licitud.  
 
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 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. 
 
Es va formalitzar la sol·licitud en data 07 de març de 2022 i en data 18 de maig de 2022 s’ha 
publicat la proposta de resolució provisional d’atorgament en la qual es concedeix a 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 3 contractes subvencionats.  
 
Vista la proposta del regidor de Promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’acceptació de la proposta de resolució provisional d'atorgament de la Línia 
ACOL del Programa Treball i Formació 2022 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
4.2.- PRP2022/511 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PEL DESBROSSAMENT 
D'HERBES ADVENTÍCIES DE CARRERS I ALTRES ESPAIS DEL SÒL URBÀ DE 
LLIÇÀ D'AMUNT  
 
Expedient: 2022/1245 
 
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació del Procediment per a 
l’adjudicació del contracte del Servei de desbrossament d’herbes adventícies dels 
carrers i de la vegetació d’altres espais públics del sòl urbà del municipi de Llicà d’Amunt 
- 2022, 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. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes legalment, 
ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte del servei de desbrossament d’herbes adventícies dels 
carrers i de la vegetació d’altres espais públics del sòl urbà del municipi de Lliçà d’Amunt 
– 2022, a l’empresa GIL FORESTAL SL per un import de 49.853’28 euros IVA exclòs. 



 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, citant-lo per a concórrer a la signatura del 
contracte dins el termini de quinze hàbils des de la recepció d’aquesta notificació. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la resta de participants en la licitació. 
 
 
4.3.- PRP2022/514 APROVACIÓ DEL SEGON PAGAMENT A L’ASSOCIACIÓ DE 
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL, DINS LA SUBVENCIÓ PER A L’ANY 2022. 
 
Expedient: 2022/1295 
 
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt (CIF G62906037). 
 
Atesa la labor anual de prevenció en matèria de riscos que realitza l’Associació, i que 
les Despeses del funcionament de l’Associació es paguen mitjançant la subvenció que 
l’Ajuntament paga a l’entitat. 
 
Vist que el Pressupost municipal de despeses per a l’any 2022 disposa de l’aplicació 12-
1350- 48001 Subvencions protecció civil. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar a favor de la l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà 
d’Amunt (CIF G62906037), un pagament avançat de 10.000 €, a imputar a l’aplicació 
12-1350-48001 del pressupost municipal de despeses de l’any 2022, com a segon 
pagament dins el Conveni entre l’Ajuntament i l’entitat per a l’any 2022. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.4.- PRP2022/517 APROVACIÓ DE SOL·LICITUD D’AJUT PER A LA “REHABILITACIÓ 
DE LA MASIA DE CAN MONTCAU”, DINS EL PROGRAMA SECTORIAL DE 
REHABILITACIÓ I MILLORA D’EDIFICIS AMB VALORS PATRIMONIALS, DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
Expedient: 2022/2554 

Vist que la Diputació de Barcelona ha publicat al BOPB, en data 1 de març de 2022, 
l’aprovació del Programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments 
arqueològics locals amb valors patrimonials, en el marc del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, i que el període per presentar sol·licituds finalitza l’1 de juny de 
2022, i el termini d’execució el 31 de desembre de 2024. 

Vist que l’Ajuntament està interessat a sol·licitar-hi una subvenció per a l’actuació 
“Rehabilitació de la masia de Can Montcau”, catalogada com a Bé Cultural d'Interès Local, 
que disposa de la fitxa a-26 del Catàleg de Béns Protegits del POUM de Lliçà d'Amunt, per 
executar les obres per a la seva consolidació estructural i rehabilitació per a recuperació 
d’usos com a equipament municipal.  



Atès que l’estimació del pressupost inicial necessari de tècnics i obra és de 250.000 €, 
interessa sol·licitar-hi un ajut de 200.000 €, màxim elegible per municipi, amb el següent 
calendari d’execució: 

Any 2022: 20.000 €. Projecte  
Any 2023: 80.000 €. Obres de rehabilitació 
Any 2024: 100.000 €. Obres de rehabilitació 

La despesa anirà a càrrec de l’aplicació 19 1510 62700 Projectes, del pressupost de 
despeses municipal per a l’any 2022, i es preveu que hi hagi partida dins el Pressupost 2023 
i 2024. 

Vist l’informe favorable de l’interventor. 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció dins el Programa sectorial de rehabilitació i millora 
d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials, de la Diputació 
de Barcelona, per a l’actuació indicada. 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:45 h. de tot el que 
jo com a secretària certifico. 
 
 


	Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari.

