
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 13 DE JUNY DE 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:10 
Hora que acaba: 18:50 
 
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.  
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 30 de maig de 2022. 
 
 
2.- DESPESES 
 
2.1.- S’ACORDA APROVAR la relació comptable d’obligacions i propostes de manaments 
de pagament número O/2022/33, que conté els següents documents d’Autorització, 
Disposició i Reconeixement d’Obligació: 
 

- Petro Santa Eulàlia S.L.; adquisició de gasoil c; d’import 8.062€; amb càrrec a la 
partida 03/3230/22102. 

- Mir i Lagos Asociados SL; primer pagament Honoraris quota de reparcel·lació PMU 
4 Riera Seca; d’import 5.394,40€; amb càrrec a la partida 19/1510/6270. 



- Tebancat SL; Certificació número 1, expedient 1561/21; d’import 19.134,42€; amb 
càrrec a la partida 17/1532/60909. 

- Pau Buch, Josep Oriol; Honoraris projecte per implantació de Tanatori en sòl no 
urbanitzable; d’import 8.107€; amb càrrec a la partida 19/1510/62700. 

- Agustí i Masoliver SA; Obra urbanització d’un aparcament públic, a la cantonada c/ 
Països Catalans; d’import 19.695,36€; amb càrrec a la partida 19/1510/62700. 

- Aluminios Montornès SL; Fabricació i muntatge d’estructura; d’import 8.005,17€; amb 
càrrec a la partida 25/1532/213000. 

- Producciones Mic SL; Servei d’impressió del Butlletí municipal Informa’t; d’import 
3.041,59€; amb càrrec a la partida 21/9200/22799. 

 
 
2.2.- S’ACORDA APROVAR la relació comptable d’obligacions i propostes de manaments 
de pagament número O/2022/35, que conté els següents documents d’Autorització, 
Disposició i Reconeixement d’Obligació: 
 

- Sociedad General de Aguas de Barcelona; Substitució de vàlvules no operatives 
existents a la xarxa d’abastament d’aigua potable; d’import 12.575,41€; amb càrrec 
a la partida 15/9200/22101. 

- Ausolan RCN, SLU; beques monitoratge; d’import 3.336,17€; amb càrrec a la partida 
04/2310/48002. 

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

- Alphanet Segurity Systems SL; Subministrament i posta en marxa d’un sistema 
d’enregistrament de videovigilància; d’import 31.020€; amb càrrec a al partida 
12/1320/62300. 

- Sistemas y Vehículos de Alta Tecnologia SA; recol·lector compactador OMB; 
d’import 256.762€; amb càrrec a la partida 18/1621/62300. 

- Sistemas y Vehículos de Alta Tecnologia SA; recol·lector compactador OMB; 
d’import 256.762€; amb càrrec a la partida 18/1621/62300. 

- Sistemas y Vehículos de Alta Tecnologia SA; recol·lector compactador OMB; 
d’import 256.762€; amb càrrec a la partida 18/1621/62300. 

- Mancomunitat de la Vall del Tenes; aportació a la Mancomunitat del Pressupost 
2022; d’import 307.488,49€; amb càrrec a la partida16/9200/46300. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- RECURSOS HUMANS 
 
3.1.1.- PRP2022/558   RATIFICACIO DEL DECRET DE CONSTITUCIO DE BORSA 
TREBALL D’ENGINYER/A D’OBRES    
 
Expedient: 2022/978 
 
Per Decret d’Alcaldia número 574 del dia 7 de juny de 2022, es va resoldre el següent: 
 

“Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador per a la creació amb caràcter 
d’urgència d’una borsa de treball d’enginyers/a d’obres adscrita al departament de serveis 
territorials, en règim funcionari interí, per cobrir places vacances o substitucions que es 
puguin produir.  
 
HE RESOLT: 
 



Primer.- Aprovar la borsa de treball d’enginyers/a d’obres adscrita al departament de 
serveis territorials de l’Ajuntament de Lliçà  d’Amunt, que quedarà constituïda per: 
 
 

  NOM COGNOMS DNI 

1 G. A.V. ...461A 

2 O. P.P. ...953N 

 
Segon.- Publicar aquest acord juntament amb la borsa a l’e-tauler de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt.  
 
Tercer.-  Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local. 
 
Així ho ha manat i signat el Sr. Alcalde, Ignasi Simon i Ortoll, davant meu, la Secretària 
accidental, ho certifico.” 

 
En compliment del mateix decret, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Ratificar el Decret número 574 del dia 7 de juny de 2022 pel que s’aprova la borsa de 
treball d’enginyer/a d’obres, adscrita al departament de Serveis Territorials de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt.  
 
 
3.2.- ACCIÓ SOCIAL 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, el pla de treball establert per a cada usuari 
i la proposta de a Regidora d’Acció Social, la Junta de Govern Local ACORDA 
ATORGAR els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
 

- PRP2022/536; I.B.F., ajut de 264€ per Casal d’Estiu per a persones amb 
discapacitat. 

- PRP2022/537; D.M.M.; ajut de 314,29€ per material i sortides escolars 
- PRP2022/538; E.M.V.R.; ajut de 210€ renovació targeta d’aliments 
- PRP2022/541; N.G. ; ajut de 80€ renovació títol de transport 
- PRP2022/546; J.S.T.; ajut de 93€per a ulleres 
- PRP2022/547, J.S.T.; ajut de 100€ per matrícula al 2n curs de CFGM 
- PRP2022/549; F.M.R.; ajut de 280€ renovació targeta d’aliments 
- PRP2022/550; V.G.; ajut de 300€ renovació targeta d’aliments 
- PRP2022/551; G.L.R.O.; ajut de 480€, renovació targeta d’aliments 
- PRP2022/552, I.D.I.; Fraccionament i bonificació d’impostos 
- PRP2022/554; S.G.T.; ajut de 400€ renovació targeta d’aliments 
- PRP2022/555; M.L.R.G.; ajut de 400€ renovació targeta d’aliments 
- PRP2022/556; G.G.G., Servei d’atenció domiciliària 2 hores setmanals 
- PRP2022/557; J.B.S., Servei Apropa’m d’àpats a domicili 
- PRP2022/560; ;M.À.F.R.; ajut de 300€ ajut d’alimentació i higiene 
- PRP2022/561; J.B.S.; ajut de 437,41€ per neteja de xoc al domicili 
- PRP2022/562; J.C.M.V.; Bonificació i fraccionament d’impostos 
- PRP2022/564; I.B.F.; ajut de 32€  per a transport 
- PRP2022/565; P.O.C.; ajut de 80€ per a transport 
- PRP2022/566; M.B.R., ajut de 56,75€ per a transport 

 



 
 
3.3.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.3.1.- PRP2022/567   MODIFICACIÓ DE L’IMPORT DE L’APORTACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT AL CONSELL COMARCAL PEL CONVENI DE POLÍTIQUES DE 
TURISME 2022    
 
El Ple del Consell Comarcal de 23 de març de 2022, per un error en el càlcul inicial, va 
aprovar la modificació de la distribució de l’aportació dels ajuntaments en relació amb el 
conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme  de l’any 2022, on s’estableix que la quantia que l’Ajuntament ha 
d’aportar al fons turístic és de 1.315.72€. 
 
Essent així, cal modificar el conveni formalitzat per incloure-hi l’import modificat i el règim 
de pagament de la diferència respecte la quantitat ja abonada.   
 
Vista la proposta del Regidor de Promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Modificar l’import de l’aportació de l’Ajuntament el fons de turisme corresponent 
a l’any 2022, que esdevé en 1.315,72€ 
 
Segon.- Abonar al Consell Comarcal un total de 12,08€, degut a que l’Ajuntament va fer 
efectiva la seva aportació al fons turístic per l’any 2022 el pagament de 1.303.64€ el 
passat 3 de març de 2022.  
 
 
3.3.2.- PRP2022/568 LIQUIDACIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DE LA QUOTA 
DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 DE LA PARADA 100 DEL MERCAT MUNICIPAL     
 
La Senyora I. S. M. va sol·licitar per instància de 10 de febrer de 2022 el canvi de 
titularitat de la parada 100 del Mercat setmanal, per jubilació.  
 
El passat mes de maig la senyora I. S. M. titular de la parada 100 del mercat municipal 
va contactar amb la regidoria de Promoció Econòmica informant que des de la Diputació 
de Barcelona li han passat l’import del primer trimestre en la seva totalitat, quan des del 
mes de febrer va traspassar la titularitat de la parada al senyor E. B. A. i a ell ja se li va 
passar el rebut de la part proporcional del 1er trimestre.  
 
Vista la proposta del Regidor de promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Passar-li a la senyora I. S. M. l’import 121.40€ corresponent del mes de gener, 
part proporcional del 1er trimestre de 2022.  
 
Segon.- Informar a la Diputació de Barcelona de la seva baixa en el mercat setmanal.  
 
Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats 
 
 
3.4.- COMPANYIES DE SERVEIS 
 



3.4.1.- PRP2022/563 RATIFICACIO DEL DECRET D’ALCALDIA D’ADJUDICACIÓ DE 
LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE GRUPS DE PRESSIÓ PER A L’ABASTAMENT 
D’AIGUA A CAN XICOTA, PINEDA FEU I CAN FARELL 
 
Per Decret d’Alcaldia número 588 del dia 9 de juny de 2022, es va resoldre el següent: 
 

“DECRET ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR ACTUACIO 5 PIA 2022 
 
Instal·lació de sengles grups de pressió per abastir d’aigua Can Xicota i Pineda Feu 
/ Can Farell durant i després de les obres de renovació de la canonada del Camí de 
Can Malé. (Actuació 5 PIA 2022) 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist l’informe emès per Marc Ricart Llach, tècnic municipal, de necessitat i conformitat 
de contractar les obres de Instal·lació de sengles grups de pressió per abastir d’aigua 
Can Xicota i Pineda Feu / Can Farell durant i després de les obres de renovació de 
la canonada del Camí de Can Malé, i que es transcriu literalment a continuació: 
 
“1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Vist l’informe tècnic addicional obrant a l’expedient, és necessària la contractació de:  
 
• Obres: Alternativa per a l’abastament de xarxa de Pineda Feu i Can Xicota (grups 
de pressió)  
• Import de 38.516,36 € més IVA  
• Empresa: Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA 
• NIF: A08000234 
• Termini: 1 mes  
• Partida pressupostaria: 17 1610 61910 
• RC: 2022/301 
•  Núm. Expedient: 2022/2778 
•  Descripció del contracte 
Obres d’instal·lació de sengles grups de pressió a Pineda Feu i Can Xicota. 
• Tots els imports (amb IVA i sense) 
VEC= 38.516,36 € (IVA exclòs) – 46.604,80 € (IVA inclòs) 
• % IVA o exempció: 21% 
• Adjudicatari (Nom, NIF, País, Província i Municipi) 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA 
Passeig de la Zona Franca 48 – 08038 Barcelona  
NIF: A08000234 
•  Codi CPV: 45232150-8    
 
□ Que no ha estat possible sol·licitar tres pressupostos per la urgència en iniciar 
l’execució de l’obra. 
 
Que es considera que el contractista adjudicatari reuneix els requisits de capacitat i 
solvència necessaris per a realitzar la prestació i que no està incurs en cap prohibició 
de contractar d’acord amb l’article 71 de la Llei 9/2017 de Contractes del sector públic. 
 
2.-NO SUPERACIÓ DELS LLINDARS DE L’ARTICLE 118.1 LCSP 
 
Que es tracta de contractes de valor estimat inferior a: 
 



-40.000 euros - contractes obres 
 
3.- NECESSITAT I IDONEITAT DEL CONTRACTE 
 
Que d’acord amb l’article 28 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, les 
necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer- les, son les següents:  
 
- Rapidesa i idoneïtat en la definició de l’obra a executar, ja que l’empresa ja va 
projectar i executar la recuperació d’aquest pou, en coneix les característiques, i són 
experts en solucions hidràuliques ad hoc.  
 
4.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT  
 
D’acord a l’article 63.3. a) l’Ajuntament utilitza un procediment diferent a l’obert o al 
restringit, ja que el present contracte es troba dins dels llindars de l’article 118.1. 
 
5.- INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 
 
Que l’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnic i humans necessaris per realitzar el 
treball, i per tant es considera necessari la contractació d’una empresa externa per la 
realització dels mateixos, considerant que l’actuació que es pretén contractar es 
adequada a la finalitat que es persegueix. 
 
6.- JUSTIFICACIÓ DE QUE NO EXISTEIX FRACCIONAMENT  
 
□ Que no s’ha fraccionat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles 
generals de la contractació i que el contractista amb que es proposa la subscripció 
d’aquest contracte no ha estat contractat mitjançant contractes menors que individual 
o conjuntament superin la xifra indicada per a la contractació menor dins del mateix 
exercici pressupostari. 
 
7.- DESPESA AMB FINANÇAMENT AFECTAT: 
 
□ No” 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
De conformitat amb el què disposen els articles 63.3. a) i 118 de la Llei 9/2017 de 
contractes del Sector Públic, quant als contractes menors. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA, amb 
NIF A08000234, i codi CPV 45232150-8, el contracte menor de l’obra Instal·lació de 
sengles grups de pressió per abastir d’aigua Can Xicota i Pineda Feu / Can Farell 
durant i després de les obres de renovació de la canonada del Camí de Can Malé, 
per un import de 46.604,80 Euros (IVA inclòs), per un termini de data inici d’execució 
15/06/2022 i data fi prevista 15/07/2022 
 
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. 
 
Cinquè.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Companyies de Serveis, 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 588, de 9 de juny de 2022, pel que s’adjudica 
a l’empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA, amb NIF A08000234, el 
contracte menor de l’obra Instal·lació de sengles grups de pressió per abastir d’aigua 
Can Xicota i Pineda Feu / Can Farell durant i després de les obres de renovació de la 
canonada del Camí de Can Malé. 
 
 
3.4.2.- PRP2022/571 DECLARAR DESERTA LA LICITACIO DE LES OBRES DE 
SOTERRAMENT DE SERVEIS AL BARRI DE LA SAGRERA    
 
Expedient: 2022/680 
 
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació del Procediment per a la 
contractació de les obres de soterrament de serveis de línies aèries de diversos serveis 
urbans del barri la Sagrera de Lliçà d’Amunt. 
 
Atès que els informes tècnics conclouen que: 
 
“S’han avaluat les ofertes presentades i la documentació empresarial, inclòs el certificat 
RELI d’acord amb el que estableixen les citades clàusules, i cal manifestar: 
 
BARCINO no reuneix els requisits mínims de solvència professional o tècnica exigits al 
PCAP. 
 
COBRA ha presentat, en la seva oferta, preus unitaris per sobre del preu base de 
licitació. 
 
Conclusions 
 
Cap de les ofertes presentades reuneix les condicions per ser adjudicatària de la licitació 
en els termes que estableix el PCAP.” 
 
Vista la proposta de la Regidora de companyies de serveis  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Declarar desert el procediment per la contractació de les obres de Soterrament de 
serveis de línies aèries de diversos serveis urbans del barri la Sagrera de Lliçà d’Amunt.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a les empreses participants en la licitació. 
 
 
3.5.- INFÀNCIA I JOVENTUT 
 
3.5.1.- PRP2022/569 ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
MENJADOR DELS CASALS MUNICIPALS 2022    



 
Expedient: 2022/2030 
 
Vista la valoració de les ofertes presentades per la contractació del Servei de menjador 
las Casals municipals d’estiu de 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 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 menjador als casals municipals d’estiu de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a l’empresa Core Restauració SL, per l’import de 5’50 €, 
Iva. exclòs, el menú in situ i 6 €, Iva. exclòs, el menú transportat, en base al quadre de 
puntuacions que s’incorpora a l’expedient. 
 
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.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
No se n’han presentat. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:50 h. de tot el que 
jo com a secretària certifico. 
 


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

