
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 4 D’ABRIL DE 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:30 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
David Morales Campos 
 

 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
 
També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Lourdes Martín Montero 

Felicita Romero Olivares 
Marc Palet Rodríguez 
 
 
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 28 de març de 2022 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’ACORDA APROVAR la Relació comptable d’obligacions i propostes de manaments 
de pagament número O/2022/17, que conté els següents documents d’Autorització, 
Disposició i Reconeixement d’Obligació: 
 



- Comercial Gasuir SL, subministrament de carburants, d’import 8.892,33€, amb 
càrrec a la partida 18/1621/22103. 

- Fraikin Assets S.A.S., lloguer febrer 2022, d’import 6.200,62€; amb càrrec a la 
partida 17/1622/22700. 

- Ros Roca SA; treballs reparació vehicle maquinària, d’import 3.298,41€; amb 
càrrec a la partida 18/1621/21400. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones eliminades resta, 
febrer 2022; d’import 28.181,85€, amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, entrada de matèria 
orgànica a planta, febrer 2022, impropis 4,99%; d’import 5,258,83€, amb càrrec 
a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones transferides 
resta, febrer 2022; d’import 5.161,43€, amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones eliminades resta, 
febrer 2022, directe Mataró; d’import 6.536€, amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Repsol Butano SA; subministrament propà comercial; d’import 4.396,44€, amb 
càrrec a la partida 04/2310/48003. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- CULTURA 
 
3.1.1.-  PRP2022/342 ADHESIÓ DE LA BIBLIOTECA CA L’OLIVERES AL PROJECTE 
LABDOO 

Expedient: 2022/1557 

Vist l’informe de la directora de la Biblioteca Ca l’Oliveres on s’explica que 
Labdoo.org es una plataforma sense ànim de lucre, que permet arribar portàtils 
carregats amb aplicacions educatives d’arreu del món sense cap cost econòmic 
i sense generar emissions de CO2. 
 
Vist que Labdoo és un projecte de col·laboració que està gestionat pel Servei de 
biblioteques de la Generalitat de Catalunya.  
 
Que vist que les biblioteques es poden unir al projecte creant el seu propi punt 
de recollida d’ordinadors portàtils i tauletes en desús per continuar impulsant 
l’economia circular i afavorir l’educació dels nens i nenes més necessitats del 
planeta. 
 
Atès l’interès del servei de biblioteca per adherir-se al projecte Labdoo. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Aprovar l’adhesió de la Biblioteca Ca l’Oliveres al Projecte Labdoo. 

Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 

 
 



 
3.2.- ACCIÓ SOCIAL 
 
3.2.1.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada usuari 
i la proposta de la Regidora d’Acció Social, la Junta de Govern Local ACORDA ATORGAR 
els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
 

- PRP2022/321; A.M.C.R., un ajut de 279,45€ per a bombones de butà – treva 
hivernal. 

- PRP2022/322, J.F.C., un ajut de 279,45€ per a bombones de butà – treva hivernal. 
- PRP2022/323, J.F.C., un ajut de 279,45€ per a bombones de butà – treva hivernal. 
- PRP2022/325, I.B.F., Revocació d’ajut de formació aprovat per JGL el 29/9/21, 

perquè la interessada ha obtingut una beca que cobreix la despesa. 
- PRP2022/327, M.J.F.C.; Servei de teleassistència, amb copagament de 7,53€ 

mensuals. 
- PRP2022/329, M.J.M.R.; ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- PRP2022/330, Ó.J.L.G.C., Denegació ajut d’alimentació per haver superat la situació 

de necessitat. 
- PRP2022/331, M.C.M., Denegació ajut d’alimentació per haver superat la situació de 

necessitat. 
- PRP2022/336, J.P.S., un ajut de 210€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- PRP2022/340, A.R.R., un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- PRP2022/343, M.A., un ajut de 30,25€ per traducció de penals per la renovació del 

permís de residència. 
- PRP2022/350, F.F.H., Servei de Teleassistència amb copagament de 7,53€ 

mensuals. 
- PRP2022/351, P.A.S.R., Devolució de 57,68€ per cobrament erroni Tassad 

 
 
3.2.2.- PRP2022/346 AJUTS DE MATERIAL ESCOLAR I SORTIDES PELS ALUMNES 
DE FAMÍLIES UCRAÏNESES PEL CURS 2021/2022    
 
Expedient: 2022/1579 
 
Davant l’arribada de nous alumnes a l’escola els Picots provinents d’Ucraïna pel conflicte 
bèl·lic, es valora un ajut econòmic del 100% en concepte de la quota de material i sortides 
pel curs escolar 2021-2022.  
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar un ajut de 273€ en concepte de la quota de material i sortides pel curs 
escolar 2021-2022 (100%), dels  nous alumnes a l’escola els Picots provinents d’Ucraïna a 
causa del conflicte bèl·lic 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’escola els Picots. 
 
 



 
 

 

3.2.3.- PRP2022/347 LIQUIDACIÓ TELEASSISTÈNCIA MAIG A AGOST 2021. ADHESIÓ 
AL SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA–ANYS 2021-2024 

D’acord amb les noves Bases per a la gestió i desenvolupament del programa “Servei 
Local de Teleassistència–Anys 2021-2024” (BOPB 17 de juny de 2020), posteriorment 
modificades en data 12 de novembre de 2020 (BOPB 17 de novembre de 2020), la 
liquidació del Servei de Teleassistència es cofinança amb les aportacions dels ens locals 
i de la Diputació de Barcelona, que es distribueixen de la següent manera: 
 
- Un 47% a càrrec de la Diputació de Barcelona 

- Un 53% a càrrec dels Ens locals participants en el programa 

L’ajuntament de Lliçà d’Amunt, en funció de les seves competències, estableix 
mecanismes de copagament del servei de teleassistència amb els usuaris segons 
criteris ajustats a la legislació oportuna en aquest àmbit.  

Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social, 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Únic.- Aprovar la liquidació de deute del Servei local de teleassistència, del període maig – 
agost 2021, per l’import total de 7.060,75.-€ 

MES  
IMPORT 
FACTURAT 

maig 1.798,48 € 
juny 1.779,14 € 
juliol 1.744,99 € 
agost 1.738,14 € 
total quadrimestre 7.060,75 € 

 
 
3.2.4.- PRP2022/349 LIQUIDACIÓ TELEASSISTÈNCIA SETEMBRE A DESEMBRE  
2021.  ADHESIÓ AL SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA–ANYS 2021-2024 
 
D’acord amb les noves Bases per a la gestió i desenvolupament del programa “Servei 
Local de Teleassistència–Anys 2021-2024” (BOPB 17 de juny de 2020), posteriorment 
modificades en data 12 de novembre de 2020 (BOPB 17 de novembre de 2020), la 
liquidació del Servei de Teleassistència es cofinança amb les aportacions dels ens locals 
i de la Diputació de Barcelona, que es distribueixen de la següent manera: 
 
- Un 47% a càrrec de la Diputació de Barcelona 
- Un 53% a càrrec dels Ens locals participants en el programa 
 
L’ajuntament de Lliçà d’Amunt, en funció de les seves competències, estableix 
mecanismes de copagament del servei de teleassistència amb els usuaris segons 
criteris ajustats a la legislació oportuna en aquest àmbit.  
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social, 



 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació de deute del Servei local de teleassistència, del període 
Setembre a Desembre de 2021, per l’import Total de 7.042,29.-€  
 
(*) Comptablement   cal tancar l’any abans de tenir els imports exactes i al desembre apliquen 
una estimació de les dades a 1 de setembre. Aquesta estimació vindrà compensada en la 
facturació del primer quadrimestre del 2022 

 
setembre 1.772,30 € 
octubre 1.680,86 € 
novembre 1.720,69 € 
desembre 1.725,95 € (*) 
total quadrimetre 6.899,80 € 

 
 
3.3.- POLICIA 
 
3.3.1.- PRP2022/324 APROVACIÓ DE CONTRACTE MENOR PEL 
SUBMINISTRAMENT DE COMPLEMENTS PEL COL·LECTIU DE LA POLICIA 
LOCAL    
 
Expedient 2022/1423 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Es necessària la contractació de diversos complements els quals manquen a causa de les 
noves incorporacions i són necessaris en caràcter d’urgència.   
 

• Subministrament: complements, TIPS, bastons extensibles i impermeables    
• Import de.1680,00 més IVA  
• Empresa: USIS GUIRAO 
• NIF B61515474 
• Partida pressupostaria: 2022 12 1320 22104 
• RC: 2022/162 
•  Descripció del contracte: Tip’s, bastons extensibles i impermeable . 
• Tots els imports: 2032,80 amb IVA  
•  Codi CPV: 18100000   

 
□ S’ha sol·licitat UN pressupost a l’empresa que seguidament s’indica, donat que és la 
empresa amb la qual es realitzen diverses compres per la ACM, per proximitat i per preu. 
 

R.E. nº  empresa Import 
(iva exclòs) 

Import 
(iva inclòs) 

    
 USIS GUIRAO 1680,00 2032,80 
    

 
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-contractes serveis i 
subministraments 
 
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:  
 
Subministrament de Tip’s, bastons extensibles i impermeables, donat que són peces  
d’uniformitat necessaris pels torns de treball 
 
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 
 
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 
  
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  
X No 
 
FONAMENTS JURIDICS: 
 
De conformitat al que disposen els articles 63.3.a) i 118 de la Llei 9/2017 de contractes 
del Sector Públic, quant a contracte menors 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Usis Guirao, amb NIF B61515474, el contracte menor de 
subministrament de complements, TIPS, bastons extensibles i impermeables per a la Policia 
Local, per l’import de.1.680,00€ més 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 es realitzarà 
en format electrònic per la seva tramitació a la web municipal. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari i a la Intervenció municipal. 
 



 
 
 
3.4.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.4.1.- PRP2022/345 ADJUDICACIÓ DE L’ARRENDAMENT DE TRES TERRENYS 
MUNICIPALS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CASETES DE VENDA DE PRODUCTES 
PIROTÈCNICS 2022 
 
Expedient: 2022/1577 
 
Examinat l’expedient incoat per a la utilització temporal de tres terrenys municipals per a la 
instal·lació d’una caseta de venda de productes pirotècnics a cada terreny, situats a:. 
 
a) L’Av. Països Catalans, 63 cantonada Carretera de Lliçà a Granollers, a l’aparcament 
de la piscina municipal. 
 
b) La Carretera de Caldes, núm. 146, d’avant l’aparcament del supermercat. 
 
c) Carrer del Comerç, al Polígon Industrial Can Montcau. 
 
Atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 2 de febrer de 2022, de concedir 
aquesta autorització mitjançant subhasta pública. 
 
Atès que durant el termini establert per a la presentació de proposicions, s’ha presentat una 
proposta per a cada terreny, per part del Sr. M. R. M., en nom de PIROFESTIVAL. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Atorgar al Sr. M. R. M., el dret d’ús, pel període que es dirà, dels terrenys municipals 
situats a: 
 
a) L’Av. Països Catalans, 63 cantonada Carretera de Lliçà a Granollers, a l’aparcament 
de la piscina municipal. 
 
b) La Carretera de Caldes, núm. 146, d’avant l’aparcament del supermercat. 
 
c) Carrer del Comerç, al Polígon Industrial Can Montcau, L’emplaçament li assenyalarà 
els Serveis Tècnics. 
 
per a la instal·lació d’una caseta de venda de productes pirotècnics a cada terreny, i pel preu 
proposat de 601,00 euros cada un. 
 
Segon.- El període d’utilització serà del 11 al 23 de juny de 2012. 
 
Tercer.- Aniran a càrrec de l’arrendatari l’abonament del subministrament d’aigua i llum que 
consumeixin, la instal·lació i posterior desmuntatge de la caseta, així com l’obtenció de la 
preceptiva autorització. 
 
Quart.- Notificar aquest acord als interessats. 

 
 
 
3.5.- SECRETARIA 



 
3.5.1.- PRP2022/333 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’IMPRESSIÓ 
DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL “INFORMA’T  
 
Expedient: 2022/438 
 
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació del Procediment per a 
l’adjudicació del contracte del subministrament de servei d’impressió del butlletí 
municipal “Informa’t”, i havent-se estimat com a correcta i degudament motivada, una 
vegada acreditat el compliment dels requeriments efectuats a les empreses proposades, 
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 subministrament de servei d’impressió del butlletí 
municipal “Informa’t” a la següent empresa: 
 
- PRODUCCIONES MIC S.L., pels següents imports, Iva. Exclòs, :  
 
Butlletí de 16 pàgines  1574,79 € 
Butlletí de 20 pàgines  2324,69 € 
Butlletí de 24 pàgines  2099,72 € 
Butlletí de 28 pàgines  2924,71 € 
Butlletí de 32 pàgines  2249,70 € 
Butlletí amb encartament i retractilat, independentment del núm. de pàgines   524,93 €  
 
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. 
 
Quart.- Publicar aquesta acord juntament amb tots els informes al Perfil del contractant. 
 
 
3.5.2.- PRP2022/334  ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE DISSENY 
GRÀFIC PER A L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Expedient: 2022/437 
 
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació del Procediment per a 
l’adjudicació del contracte del subministrament del servei de disseny gràfic per a 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, i havent-se estimat com a correcta i degudament 
motivada, una vegada acreditat el compliment dels requeriments efectuats a les 
empreses proposades, 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 disseny gràfic per a l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt a la següent empresa: 



 
- VERTICE MARQUETING S.L., d’acord amb la següent puntuació obtinguda pels 
licitadors, :  
 

 
 
D’acord amb el punt 14.3 del Plec de Clàusules Econòmico-Administratives: “En casos 
d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, 
s’aplicaran les normes recollides a l’art. 147 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
En primer terme, el contracte s’atorgarà a l’oferta més econòmica. En el present 
expedient, aquesta ha estat presentada per VERTICE MARQUETING S.L. per un import 
de 18,471 €/hora.  
 
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. 
 
Quart.- Publicar aquest acord juntament amb tots els informes al Perfil del contractant. 
 
 
3.6.-  MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.6.1.- PRP2022/337 LLICÈNCIA PER LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA I.T.C. 
 
Expedient: 2022/1018 
 
L’interessat indicat a continuació ha sol·licitat la llicència administrativa per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 

I.T.C. Centre 
Creuat American 
Bully 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos al sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 I.T.C. 515 20/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 



 
 
3.6.3.- PRP2022/338   LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA P.G.J. 
 
Expedient: 2022/1019 
 
La interessada indicada a continuació ha sol·licitat la llicència administrativa per a la 
tinença d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 P.G.J. Centre X American Bully 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos a la sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 P.G.J. 516 21/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.7.- COOPERACIÓ I MIGRACIÓ 
 
3.7.1.- PRP2022/341 MODIFICACIÓ DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 254 I 274 
 
Expedient: 2022/1495 
 
La Junta de Govern Local, a la sessió de 21 de març de 2022, va aprovar les propostes 274 
i 254 referents a l’accés al banc d’aliments de dues famílies nouvingudes de nacionalitat 
ucraïnesa. 
 
Revisats els barems de l’atorgament d’ajut alimentari, es proposa rectificar el següent: 
 

- acord JGL 2022/254 – Accés al banc d’aliments, 1 cop al mes, per a 6 persones (no 
8 persones) 
 

- acord JGL 2022/274 – Accés al banc d’aliments, 1 cop al mes, per a 6 persones (no 
7 persones) 

 
Vista la proposta del regidor de cooperació i migració, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la proposta d’ajustament del nombre de persones que rebran ajut en 
aliments a través del Banc d’Aliments. 



 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
No se n’han presentat. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 17:30 h. de tot el que 
jo com a secretària certifico. 


