
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 24 D’OCTUBRE DE 2022 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:00 
Hora que acaba: 18:35 
 
 
PRESIDEIX 
 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya, 1a. tinent d’Alcalde, per absència de l’Alcalde Ignasi Simon 
Ortoll. 
 
 
ASSISTENTS 
 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
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 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
 
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 SESISÓ ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, que fou 
el dia 20 d'octubre de 2022 

 
 

 
 



2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la relació comptable d’obligacions i propostes de manament de 
pagament número O/2022/65, que conté els següents documents d’Autorització, 
Disposició i Reconeixement d’Obligació: 
 

- Consorci Besòs Tordera, Prestació servei de clavegueram de Lliçà d’Amunt, juliol 
2022, d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Consorci Besòs Tordera, Obres de reposició i millora del clavegueram de Lliçà 
d’Amunt, juliol 2022; d’import 7.562,50€, amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 

- Consorci Besòs Tordera, Obres de reposició i millora del clavegueram de Lliçà 
d’Amunt, agost 2022; d’import 7.562,50€, amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 

- Consorci Besòs Tordera, Prestació servei de clavegueram de Lliçà d’Amunt, 
agost 2022, d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Diputació de Barcelona, liquidació copagament Servei local de Teleassistència 
maig – agost 2022; d’import 7.278,17€; amb càrrec a la partida 04/2310/22699. 

- Ausolan RCN, SLU, monitoratge i beques Ajuntament; d’import 3.290,82€; amb 
càrrec a la partida 04/2310/48002. 

- Iberdrola Clientes SAU; consum electricitat; d’import 11.893,86€; amb càrrec a 
la partida 16/9200/22100. 

 
 

3.- PROPOSTES 
 
3.1.- ACCIÓ SOCIAL 
 
Un cop vistos els informes d els 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 problemàtic econòmica i/o social: 
 

- PRP2022/940, M.V.B.O., Prestació Servei de Teleassistència, amb copagament 
de 7,53€ mensuals. 

- PRP2022/948, I.D.I., un ajut de 140€ Renovació targeta moneder, per cobrir un 
període de dos mesos. 

- PRP2022/949, C.P.C., un ajut de 360€ per Renovació targeta moneder per 
alimentació i higiene, per cobrir un període de tres mesos 

- PRP2022/950, L.F.R., ajut de 270,34€ corresponent al 80% de l’import de 
material i sortides escolar. 
 

 
3.2.- ESPORTS 
 
3.2.1.- PRP2022/928   APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
D’OBRES DE L’EQUIPAMENT ESPORTIU PUMPTRACK A PALAUDÀRIES 
 
Expedient: 2022/5080 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist l’informe, emès en data 10 d’octubre de 2022, per Arnau Bachs Bofill, tècnic municipal, 
de necessitat i conformitat de contractar les obres d’un pumptrack, i que es transcriu 
literalment a continuació: 
 
 



INFORME DE NECESSITAT I CONFORMITAT DE CONTRACTE MENOR (OBRES VEC 
INFERIOR A 40.000€) 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
Es necessària la contractació del / de la, 
 

• Obra: 
o Projecte no preceptiu. 
o S’incorpora a l’expedient el projecte d’obres degudament aprovat en data. 

 
• Import de 39.998,00€ més IVA  
• Empresa: Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
• CIF: P0810600G 
• Termini: octubre - novembre 2022 
• Partida pressupostaria: 2023/ 07 9240 60911 
• RC: 2023/464 
•  Núm. Expedient: 2022/5080 
•  Descripció del contracte: Construcció d’un Pumptrack al barri de Palaudaries seguint 

les indicacions pactades al pressupost. 
• Tots els imports (amb IVA i sense):  48.339,50€ amb IVA, 39.950,00 € sense IVA. 
• % IVA: 21% IVA 
• Adjudicatari:  

o Pumptrack Park S,L. 
o B-54941224 
o Avda Ancha de Castelar 155 local. 03690 San Vicenç dels Raspeig, Alacant.  

•  Codi CPV:  
□ S’han sol·licitat tres ( o els que es requereixin) pressupostos a les empreses que 
seguidament s’indiquen, essent l’oferta més avantatjosa per la seva relació qualitat/preu la 
que es proposa. 
 

R.E. nº  Empresa Import 
(iva exclòs) 

Import 
(iva inclòs) 

1 Pumptrack Park S,L. B-54941224 39.950,00€ 48.339,50€ 
2 Bruvicworks 40342832G (Veronica Carré) 40.990,00€ 49.597,90€ 
3 Rolling Park G87592218 40.090,00€ 48.508,90€ 

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:  
 
Donar servei d’instal·lacions municipals esportives d’acord amb les mancances del municipi 
i donant resposta a les peticions dels ciutadans.  
 
 
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 (indicar l’opció que 
correspongui entre les dues següents): 
 
□ 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. 
□ Que no es pot justificar el que s’estableix a l’article 118.3 de la Llei 9/2017 de Contractes 
del Sector Públic, però que actualment aquest expedient està pendent de regularització 
mitjançant la licitació del contracte, trobant-se actualment en: 
 

• Elaboració de plecs.  
• Expedient de licitació aprovat. 

 
7.- DESPESA AMB FINANÇAMENT AFECTAT: 
□ No 
 
A Lliçà d’Amunt, 10 d'octubre de 2022 
 
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. 
 
Vista la proposta del Regidor d’esports, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Pumptrack Park S,L., amb NIF B-54941224, el contracte 
menor de l’obra d’un Pumptruck, per un import de 48.339,50Euros (IVA inclòs), per un 
termini de data inici d’execució octubre 2022 i data fi prevista desembre 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. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 



4.1.- PRP2022/951 APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DELS SERVEIS DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I DEL SANEJAMENT DEL SEGON TRIMESTRE DE 
2022 
 
Expedient: 2022/5375 
 
En data 29 de setembre de 2022 SGAB, SAU (AGBAR) ha presentat les liquidacions 
d’aigua i clavegueram, Registres d’Entrada Núm. 2022/12234 i 2022/12235, 
respectivament, corresponents al 2n Trimestre 2022. 
 
Havent-se informat les mateixes, resulten en un saldo favorable a l’Ajuntament de, 
respectivament, 43.228,71 i 51.020,46 €. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les liquidacions dels Serveis d’aigua i corresponents al 2n Trimestre 
2022, amb un saldo favorable a l’Ajuntament de, respectivament, 43.228,71 i 51.020,46 
€., i el cobrament de les mateixes. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.2.- PRP2022/947 RENOVACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA GIA, GESTOR D’INFORMACIÓ 
D’ACTIVITATS 
 
Expedient: 2022/5361 
 
La Diputació de Barcelona presta a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, des del 2016, el 
servei d’assistència “Gestor d’Informació d’Activitats” a traves del Catàleg de Serveis. 
L’esmentat servei requereix que es renovi la petició d’assistència. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la renovació de l’assistència “Gestor 
d’Informació d’Activitats” del Catàleg de Serveis. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.3.- PRP2022/945 CONTRACTACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ I SUBMINISTRAMENT 
DE MATERIAL ELECTRIC A LES NAUS 3 I 4 DE CAN MALÉ 
 
Expedient: 2022/5292 
 
A les naus municipals 3 i 4 de Can Malé es necessita conèixer el consum elèctric i la 
potencia elèctrica. 
 
S’ha demanat pressupost a tres empreses, les quals han presentat els següents preus, 
sense IVA, per la instal·lació i el subministrament del material elèctric necessari per a 
realitzar els treballs. 
 

- Nespla Instal3lacions, S.L.: 13.842,75 € 
- Duesbes, S.A.: 12.915,00 € 



- Ibetek Serveis, S.L.: 11.145,24 € 
 

Es proposa la contractació de l’empresa “Ibetek Serveis, S.L.”, ja que l’import és més 
baix, respecte a les altres empreses. 
 
Vista la proposta de la Regidora de territori i obres públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Ibetek Serveis, S.L. la instal·lació i el subministrament de 
material elèctric a les naus 3 i 4 de Can Malé, per l’import d’11.145,24€ més l’Iva. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:35 de tot el que jo 
com a secretària certifico. 


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

