
 
 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 11 D’ABRIL 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:00 
Hora que acaba: 18:20 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
 
També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Lourdes Martín Montero 
Felicita Romero Olivares 
 
 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
David Morales Campos 
 
 

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 4 d'abril de 2022 
 
 
2.- DESPESES 

 
S’ACORDA APROVAR la relació comptable d’obligacions i propostes de manament de pagament 
número O/2022/19, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Grupo Electro Stocks SLU; cofred IP44 portaplanos tipus A4 P22; d’import  3.052,68€; 
amb càrrec a la partida 15/1650/21000. 



 
 
- Associació Arae per la Promoció de 

l’Aprenentatge; Projecte Creix; abril 2022; d’import 3.206,50€; amb 
càrrec a la partida 03/3230/22699. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport, línia A7, març 22; d’import 
15.319,05€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport, març 22; d’import 56.864,09€; amb 
càrrec a la partida 11/4411/22300. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- CULTURA 
 
3.1.1.- PRP2022/359 ACCEPTACIÓ D’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER ACTIVITATS 
CULTURALS DEL CICLE FESTIU (XGL 22/Y/317537) 
 
Expedient: 2022/1660 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va adoptar un acord, en data 31  de març de 2022 
(ref. registre 177/202), sobre “l’aprovació, per delegació de la Presidència, de les concessions del 
fons de prestació “Activitats culturals del cicle festiu”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 
2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023”. 
 
El Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 inclou el fons “Activitats 
culturals del cicle festiu”, per mitjà del qual es dona suport al desenvolupament d'activitats de 
caràcter cultural en el marc de la festa major i el cicle festiu del municipi. Inclou el suport a activitats 
de difusió cultural i artística, promoció de la lectura, difusió del patrimoni i promoció d'activitats 
culturals en col·laboració amb el teixit associatiu local. Els seus destinataris són ajuntaments. 
 
Al municipi de Lliçà d’Amunt, la quantitat concedida es per un import de 2.648,00€ (Codi XGL 
22/Y/317537), tal i com detalla la comunicació de l’aprovació rebuda amb registre d’entrada 
2022/4362. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura; 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona per import de 2.648,00€, en relació a 
les activitats culturals del cicle festiu, (Codi XGL 22/Y/317537) 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.1.2.- PRP2022/360 APROVACIÓ DE LES BASES DEL SORTEIG D’INSTAGRAM PER SANT 
PONÇ A LA BIBLIOTECA DE CA L’OLIVERES 
 
Expedient: 2022/1659 
 
En motiu de la celebració de la Diada de Sant Ponç, l’11 de maig, a la Biblioteca Ca L’Oliveres es convoca 
un concurs a través de la xarxa social Instagram. 
 
Aital efecte, s’han elaborat les Bases per regular els requisits i les condicions que hauran de complir les 
persones que vulguin participar en aquest concurs. 
 



 
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura; 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les bases que regiran el concurs d’Instagram per Sant Ponç a la Biblioteca de Ca 
l’Oliveres 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.1.3.- PRP2022/369 CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
DE CATERING PER L’HOMENATGE A LA VELLESA    
 
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.  
 
Per poder portar a terme aquest acte es precisa la contractació d’una empresa de càtering que 
pugui realitzar el servei de restauració complert.  
 
S’han redactat l’informe de necessitat de la contractació i el Plec de Clàusules Administratives i 
Tècniques Particulars.  
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques Particulars de la contractació 
dels serveis de càtering en l’acte de l’Homenatge a la Vellesa de la Festa Major 2022. 
 
Segon.- Aprovar la licitació dels serveis de càtering en l’acte de l’Homenatge a la Vellesa de la Festa 
Major 2022 amb càrrec a l’aplicació 01 3380 22609 del vigent pressupost. 
 
 
3.1.4.- PRP2022/370 CONVOCATORIA DE LICITACIO PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
DE CATERING DEL SOPAR DE LES AVIES    
 
El Sopar de les Àvies consisteix en un sopar de gala per a un màxim de 600 comensals, que es 
porta a terme a la Plaça Catalunya de Lliçà d’Amunt. En aquest sopar, són les àvies de Lliçà 
d’Amunt que hi participen les que elaboren una cassola per a deu persones. Aquestes cassoles 
conformaran el segon plat del menú del sopar.  
 
Per poder portar a terme aquest sopar es precisa la contractació d’una empresa de càtering que 
pugui realitzar el servei de restauració complert incorporant aquesta cassola elaborada per les àvies 
al menú escollit. 
 
S’han redactat l’informe de necessitat de la contractació i el Plec de Clàusules Administratives i 
Tècniques Particulars.  
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 



 
 
Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules 

Administratives i Tècniques Particulars de la contractació dels serveis de 
càtering en l’acte del Sopar de les Àvies de la Festa Major 2022. 
 
Segon.- Aprovar la licitació dels serveis de càtering en l’acte del Sopar de les Àvies de la Festa Major 
2022 amb càrrec a l’aplicació 01 3380 22609 del vigent pressupost. 
 
 
3.2.- RECURSOS HUMANS 
 
3.2.1.- PRP2022/372   NOMENAMENT D’UN FUNCIONARI DE CARRERA AGENT DE POLICIA 
LOCAL    
 
La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 10 de febrer de 2020, va acordar nomenar 
al senyor Oriol Fuertes Nicolàs agent de la Policia Local en pràctiques. 
 
Vist que ha realitzat el curs de formació bàsica que organitza l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya i que segons queda acreditat en l’expedient ha superat el període de pràctiques establert 
en les bases de la convocatòria. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Nomenar al senyor O. F. N., agent de la Policia Local de Lliçà d’Amunt en el personal 
funcionari de carrera d’aquesta corporació, integrat a l’Escala d’Administració Especial, sots-escala 
de Serveis Especials, escala bàsica, grup titulació C2.  
 
Segon.- Citar al senyor O. F. N. per tal que prengui possessió del seu càrrec. 
 
 
3.3.- ACCIÓ SOCIAL 
 
3.3.1.- 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: 
 

- PRP2022/269, M.N.V.G., ajut de 440€ targeta moneder per alimentació, per cobrir un 
període de tres mesos. 

- PRP2022/270, K.F.M.A., ajut de 205,50€ per a ús transport públic. 
- PRP2022/332, Y.G.D., ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- PRP2022/335, M.P.H., ajut de 210€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- PRP2022/339, M.E.B.R:, ajut de 360€ targeta d’aliments , per cobrir un període de tres 

mesos. 
- PRP2022/352, R.C.S.R., ajut de 186,30€ per a bombones de butà, treva hivernal  
- PRP2022/354, M.N.S.P., ajut de 120€ per a ús de transport públic. 
- PRP2022/355, E.C.O.; ajut de 279,45€ per a bombones de butà. 
- PRP2022/356, M.G.; ajut de 120€ per a ús de transport públic. 
- PRP2022/361, N.G., ajut de 160€ per a material i sortides del curs 2021-2022. 
- PRP2022/362, B.A.L., ajut de 480€ renovació targeta moneder per a un període de tres 

mesos. 
- PRP2022/364, A.R.A., ajut de 48.57€ salut i atenció sanitària, farmàcia 



 
 
- PRP2022/366, P.O.C., ajut de 80€ per a ús 

de transport públic. 
- PRP2022/263, L.P.C., ajut de 360€ targeta moneder, per cobrir un període de tres mesos 
- PRP2022/371, E.V.M., ajut de 480€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals, i ajut de 160€ per a transport públic. 
- PRP2022/376, L.P.C., ajut de 360€ targeta moneder, promoció Dona.  
- PRP2022/378, M.F.R., ajut de 250.64€, per a sufragar deutes de subministraments 

d’aigua i electricitat. 
 
 
3.2.- PRP2022/365 AJUT DE COLÒNIES PER ALUMNES UCRAÏNESOS ESCOLA ELS 
PICOTS 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 colònies de l’escola Els Picots 
pel curs escolar 2021-2022.  
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 

 
Primer.- Aprovar destinar un total de 180,00€ de la partida d’Acció Social per l’alumne de 6è de 
l’escola Els Picots, per assumir l’Ajuntament amb pressupost propi, l’ajut de colònies per alumnes 
ucraïnesos escolaritzats a l’escola els Picots. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al centre escolar Els Picots per la seva facturació. 
 
 
3.4.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.4.1.- PRP2022/353 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE TRES 
CAMIONS RECOL·LECTORS COMPACTADORS DE RESIDUS MUNICIPALS DE CÀRREGA 
LATERAL    
 
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació i estimant la mateixa correcta i degudament 
motivada, i, una vegada acreditada, per part del licitador seleccionat, la presentació de la 
documentació a què es fa referència a l'article 150 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
De conformitat amb el que estableix l'article 158 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic,  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de subministrament de tres camions recol·lectors compactadors de 
residus municipal de càrrega lateral, a l'empresa següent, per l'import que s'indica: 
 
Empresa: Sistemas y Vehículos de alta Tecnologia SA 
 
Import d’Adjudicació (IVA exclòs): 636.600 € 
 
Motivació de l’adjudicació: Millor puntuació. 
 



 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, 

fent-li saber que serà citat per a concórrer a la signatura del contracte a 
partir del termini de quinze hàbils des de la notificació de l’adjudicació i dins dels cinc dies naturals 
següents.  
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la resta de participants en a la licitació. 
 
Quart.- Publicar aquesta acord juntament amb tots els informes al Perfil del contractant. 
 
 
3.5.- EDUCACIÓ 
 
3.5.1.- PRP2022/357 SIGNATURA DEL CONTRACTE PER L’ACTIVITAT DE PISCINA PER LES 
ESCOLES BRESSOLS    
 
Expedient: 2022/1630 
 
Donat que les Escoles Bressol Municipals inclouen en el seu Projecte Educatiu de Centre, l’activitat 
d’anar a la piscina durant el tercer trimestre, un cop per setmana i en horari lectiu, propiciant, d’aquesta 
manera, que l’infant pugui conèixer aquest medi i aprengui a moure’s amb agilitat. 
 
Vist que el centre Ègora de Canovelles reuneix els requisits en el que les escoles estan interessades per 
impartir l’activitat, tant pel que fa a planificació i pressupost com la pedagogia emprada.  
 
Vista la proposta del Regidor d’educació i esports 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la signatura dels contractes de prestació de servei per als cursos de natació per a les 
dues escoles bressols municipals. 
 
Segon.- Fer efectiu a Ègoca Canovelles 1.717.09€ 
 
Tercer.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest acord. 
 
 
3.6.- INFÀNCIA I JOVENTUT 
 
3.6.1.- PRP2022/348   CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE SORTIDA A PORT AVENTURA  
 
Expedient 2022/1123 
 
Vist l’informe, emès en data 04 d’Abril de 2022, per Vanesa Cabeza Serrano, tècnica municipal de 
Joventut, de necessitat i conformitat de contractar el servei de Sortida a Port Aventura 2022, i que es 
transcriu literalment a continuació: 
 
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. 
 
Vista la proposta del Regidor d’infància i joventut 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 



 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Viatges Plus, amb 

NIF A58996448, i codi CPV 60172000-4  Alquiler de autobuses y autocares 
con conductor i 92331200-2  Servicios de Parques de atracciones, el contracte menor de Sortida a 
Port Aventura, per un import de 6.950,00€ Euros (IVA inclòs), per un termini de data inici d’execució 11 
d’abril de 2022 i data fi prevista 11 d’abril  de 2022. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a despesa màxima del 
contracte. 
 
Tercer.- La presentació de les factures per la prestació del servei/subministrament es realitzarà en 
format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
3.7.- SALUT PÚBLICA 
 
3.7.1.- PRP2022/358 CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE 
CONTROL I PREVENCIÓ DE LEGIONEL·LA  
 
Expedient 2022/1531 

 
ANTECEDENTS 
 
Vist l’informe, emès en data 30 de març de 2022 , pel tècnic municipal de medi ambient i salut, de 
necessitat i conformitat de contractar el tractament de control i prevenció de legionel·la en diferents 
instal3lacions municipals, i que es transcriu literalment a continuació: 
 
“INFORME SOBRE LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER AL CONTROL DE LA LEGIONEL·LA EN 
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS - 2022 
1. Antecedents 
La legionel.la és un bacteri ambiental que es troba en els reservoris naturals d’aigua des d’on pot colonitzar sistemes 
d’abastament dels nuclis urbans a través de la xarxa de distribució de l’aigua.  Aquest bacteri és l’origen de la 
legionel·losi, una malaltia que es presenta en dues formes clíniques diferenciades, una pneumònia amb febre alta 
o amb un síndrome febril agut de pronòstic lleu ( febre de Pontiac).  
La infecció per legionel.la es pot adquirir quan s’inhalen petites gotes d’aigua que contenen aquesta bactèria.  La 
malaltia sol estar associada a instal·lacions que emeten aerosols i que tenen la temperatura de l’aigua en un interval 
de 20 Cº a 45 Cº. 
La normativa d’aplicació estableix mesures que cal realitzar a aquestes instal·lacions i equips, en la mesura que 
poden ser mitjans de proliferació d’aquest bacteri. 
 
2. Valoració d’ofertes 
2.1. Sol·licitud d’ofertes 
S’han demanat tres ofertes a empreses especialitzades en la neteja, desinfecció i realització d’analítiques de 
determinació de la legionel.la:  

1. Stenco Industrial, SL 
2. Eminfor, SL (tractament) / Rabassa-Ambient, SL (analítiques) 
3. LD3 Serveis Sanitat Ambiental, SL 

2.2. Import de les ofertes 
A continuació es detalla l’oferta econòmica per a cada instal·lació o equipament, de manera comparada: 

 STENCO   EMINFOR/RABASSA   LD3 
Instal·lació / equipament Import € + IVA   Import € + IVA   Import € + IVA 
1. Camp de Futbol+Reg 1.506,03   1.321,32   1.314,04 
2. Pavelló d'Esports  907,66   909,92   836,11 



 
 

3. Vehicle de neteja 1.143,45   1.335,84   1.277,9 
4. Reg Aspersió 445,94   440,44   416,65 
5. Fonts 960,50   948,64   897,4 
6. Escola Bressol Palaudàries 171,52   169,4   160,25 
7. Escola Bressol Nova Espurna 205,82   203,28   192,3 
8. Casal Palaudàries 205,82   203,28   192,4 
9. Casal de Gent Gran del Centre 102,91   101,64   96,2 
10. Policia Local 102,91   101,64   96,2 
11. Piscina Municipal 102,91   101,64   96,2 

TOTAL 5.853,11   5.837,04   5.574,85 
      

Es proposa dividir els serveis de control de legionel·la en dos lots, amb una doble finalitat: 
• Obtenir un bon preu en el tractament de cada instal·lació, amb una reducció de la despesa final 
• Disposar de dues empreses de referència en cas d’haver de contractar serveis d’urgència 

Per aquest motiu,  es remarca en color verd les partides que es proposen per a cada lot: 
 

 STENCO   EMINFOR/RABASSA   LD3 
Instal·lació / equipament import+ IVA   import+ IVA   import+ IVA 
1. Camp de Futbol+Reg 1.506,03   1.321,32   1.314,04 
2. Pavelló d'Esports  907,66   909,92   836,11 
3. Vehicle de neteja 1.143,45   1.335,84   1.277,9 
4. Reg Aspersió 445,94   440,44   416,65 
5. Fonts 960,50   948,64   897,4 
6. Escola Bressol Palaudàries 171,52   169,4   160,25 
7. Escola Bressol Nova Espurna 205,82   203,28   192,3 
8. Casal Palaudàries 205,82   203,28   192,4 
9. Casal de Gent Gran del Centre 102,91   101,64   96,2 
10. Policia Local 102,91   101,64   96,2 
11. Piscina Municipal 102,91   101,64   96,2 

TOTAL 5.853,11   5.837,04   5.574,85 
      

TOTAL PROPOSTA DE 
CONTRACTACIÓ 

LOT 1 
2.927,23€       

LOT 2    
2.631,15€ 

 
TOTAL PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ AMB LES DUES EMPRESES: 5.558,38 € 
(inferior a l’oferta més econòmica) 
 
3. Conclusions 
Segons allò indicat en el punt anterior, es proposa: 
1. Adjudicar les partides 3, 4, 5, 6, 7 a l’empresa STENCO Industrial S.L. per un import de 2.927,23€, IVA exclòs 
2. Adjudicar les partides 1, 2, 8, 9, 10, 11 a l’empresa Ld3Serveis Sanitat Ambiental, SL, per un import de 

2631,15€, IVA exclòs. “ 
 
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 STENCO INDUSTRIAL, SL, amb CIF/NIF B08602971, el contracte 
menor del servei de control i prevenció de legionel·la en una part de les instal·lacions municipals, 
per un import de 3.541,95 € (IVA inclòs). 
 
Segon.- Adjudicar a l’empresa LD3 Serveis Sanitat Ambiental, SL, amb CIF/NIF B66990318, el 
contracte menor del servei de control i prevenció de legionel·la en una part de les instal·lacions 
municipals, per un import de 3.183,69 € (IVA inclòs). 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a despesa màxima del 
contracte. 
 
Quart.- 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. 
 
Cinquè.- Notificar l’acord als adjudicataris. 

 
 

3.8.- ESPORTS 
 
3.8.1.- PRP2022/373  APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ D’UN REBUT DEL GIMNÀS 
 
Expedient: 2022/1612 
 
La senyora E.M.G. va presentar la baixa del gimnàs municipal per ella i la seva mare, G.G.T. 
 
Per un error administratiu en el moment de la presentació de la seva baixa del Gimnàs, aquesta no es 
va fer efectiva a partir de març i per tant, es va generar el rebut. 
 
L’import del rebut de la senyora G.G.T. és de 21,00€,  
 
L’import del rebut de la senyora E.M.G. és de 27,00€,  
 
Vista la proposta del Regidor d’esports, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa del rebut girat a nom d’E.M.G. corresponent al pagament de la seva mensualitat 
de març de 2022 i del de la seva mare G.G.T. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a les interessades. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
No se n’han presentat 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:20 de tot el que jo com 
a secretària certifico. 
 
 
 


