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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 
23 DE NOVEMBRE DE 2015 

 

Lliçà d’Amunt, 23 de novembre de 2015. 

A les 17,30 hores es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió 
ordinària de primera convocatòria, que presideix l’Alcalde, senyor Ignasi Simon i Ortoll. 
Hi assisteixen els regidors Jordi Juárez Heredia, Lourdes Maria Estéfano Orozco, 
Albert Iglesias Boza, Maria del Mar Pedrerol Villarroya i Fran Sánchez Castilla. Són 
assistits per la Secretària accidental de la Corporació Sra. Gemma Navarro i 
Medialdea i per l’Interventor municipal, Sr. Josep Vivancos i Monter. 

 
1 – APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 
 
S’acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, efectuada per la Junta de Govern Local el 
dia 16 novembre de 2015. 

 
 
2 – DESPESES 
 
2.1.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació: 
 
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Sistemas contra Humedades SL; treballs esmenes patologies a la coberta 
del Local Social de Mas Bo; d’import 8.402,24€; amb càrrec a la partida 
17/9200/62202. 

- Kiloenergia Grups Electrògens i Servei SL; lloguer grups electrògens, 
material elèctric i trasllats extres per la Festa Major; d’import 3.861,11€; 
amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Sistemas contra Humedades Sl; reparació coberta edifici SEFED; d’import 
3.460,60€; amb càrrec a la partida 17/9200/62202. 

- Cuinats Cecoc SL; menús menjador social; d’import 6.677,44€; amb càrrec 
a la partida 04/2310/48002. 

- Taller Mirel & Javi SCP; manteniment de vehicles; d’import 5.118,06€; amb 
càrrec a la partida 18/1621/21400. 

- Draulic Fren SL; manteniment de vehicles; d’import 3.619,61€; amb càrrec 
a la partida 18/1621/21400. 

- Serveis Jurídics i Procuradors; pagament costes taxades procediment 
recurs ordinari 557/2011; d’import 11.350,04€; amb càrrec a la partida 
16/9200/22604. 

- Solucions per a Empreses de Mobilitat SL; anàlisi per internalitzar el 
transport urbà de Lliçà d’Amunt; d’import 3.418,25€; amb càrrec a la partida 
11/4400/22699. 

- Taller Mirel & Javi SCP; manteniment de vehicles; d’import 4.955,80€; amb 
càrrec a la partida 18/1621/21400. 

- Jardineria Pedrerol SCP; treballs manteniment i conservació de parcs i 
jardins, octubre 2015; d’import 5.141,99€; amb càrrec a la partida 
18/1710/21000. 
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- Sistemas contra Humedades SL; impermeabilització coberta del Bar del 
Camp de Futbol; d’import 4.331,80€; amb càrrec a la partida 
17/9200/62202. 

- Materials Massagé S.L.; material d’obra; d’import 5.921,51e; amb càrrec a 
la partida 17/1532/61900. 

- Rafael Llamazares Duran; treballs realitzats al vestuaris i lavabos del camp 
de futbol; d’import 3.161,58€; amb càrrec a la partida 17/9200/62202. 

- Rafael Llamazares Duran; treballs realitzats al vestuaris i lavabos del camp 
de futbol; d’import 4.437,31€; amb càrrec a la partida 17/9200/62202. 

 
 
2.2.- Devolució de factura 
 
L’empresa Publicacions de l’Abadia de Montserrat S.A. ha presentat la factura número 
00268, d’import 45€, en concepte de subscripció a la revista Piu-Piu, (Registre 
Ajuntament 2015/2276). 
 
La directora de l’Escola bressol municipal de Palaudàries ha emès un informe on 
assenyala que ha donat de baixa la subscripció amb la revista Piu-Piu i que, per tant, 
no es procedent pagar aquesta factura. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- No aprovar el pagament de la factura número 00268, presentada per 
l’empresa Publicacions de l’Abadia de Montserrat S.A., d’import 45€, en concepte de 
subscripció a la revista Piu-Piu, pels motius indicats a l’informe de l’enginyer tècnic 
municipal reproduït en la part expositiva. 
 
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Publicacions de l’Abadia de Montserrat S.A. 
 

 
3.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A L’ARRENDAMENT DEL BAR DEL PARC 
DEL TENES 
 
En data de 20 de desembre de 2011 l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i el senyor Alberto 
Martínez Pérez van signar contracte d’arrendament en virtut del qual el segon podria 
explotar les instal·lacions del bar del Parc del Tenes de Lliçà d'Amunt. 
 
Vist que la durada d’aquest contracte era de tres anys, de tal forma que el contracte 
finalitza el 20 de desembre de 2014, amb la possibilitat d’atorgar-se pròrrogues anuals 
per acord de la Junta de Govern Local, en data de 27 d’octubre de 2014 la Junta de 
Govern Local va acordar la pròrroga d’un any del contracte, de forma que la data de 
finalització d’aquest era el 20 de de desembre de 2015.  
 
Vist que en data 18 de novembre de 2015 (Registre d’Entrada núm. 8979) el senyor 
Martínez ha sol·licitat una pròrroga del contracte d’un any. 
 
Vist que l’interessat està al corrent del pagament de les rendes, no existeix cap 
impediment per atorgar la pròrroga sol·licitada. 
 
Atès que en data de 16 de juny de 2015 va aprovar-se decret d’Alcaldia pel qual 
l’Alcalde delega a la Junta de Govern Local les atribucions per contractar obres, 
subministres, serveis, gestió de serveis públics, contractes administratius especials, i 
els contractes privats quan el seu import no superi el 10 % dels recursos ordinaris del 
pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de 
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caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que 
l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, 
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA 
 
Primer: Prorrogar un any al senyor Alberto Martínez Pérez el contracte per a 
l’Arrendament de les instal·lacions del bar del Parc del Tenes de Lliçà d'Amunt, de tal 
forma que aquesta pròrroga finalitzarà el 20 de desembre de 2016.  
 
Segon: Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris 
per dur a terme l’operació. 
 
 
4.- ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE LA RAMPA D’ACCÉS A LA PISCINA 
MUNICIPAL 
 
L’actual paviment a l’entrada de la piscina és en terres i, en episodis de pluja, la rampa 
queda impracticable, quedant amb molts reguerols i basalts d’aigua a la part baixa. 

Per aquesta raó des de Serveis Tècnics s’han realitzat diverses inspeccions per 
determinar les actuacions a realitzar, i s’han demanat pressupost a tres empreses del 
sector. Les propostes presentades han estat: 

- Obres i Paviments Llovet, SL, per un import de 14.690,20 €, Iva inclòs, 
 

- Pavimentaciones Hermanos Bueno Ma, SL, per un import de 17.248,35 €, Iva 
inclòs, 
 

- JRS Construcciones, per un import de 18.030,87 €, Iva inclòs. 
 
Un cop analitzats pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, i 
 
Vista la proposta de la Regidora d’urbanisme, habitatge, infraestructures i 
equipaments, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
  
PRIMER: Atorgar l'execució de les obres de la rampa d’accés a la Piscina Municipal, a 
l'empresa Obres i Paviments Llovet, S.L., per un import de 14.690,20 €, per 
considerar-se com l’oferta més avantatjosa econòmicament. 
 
SEGON: Imputar aquesta despesa al pressupost de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt de 
l'any 2015. 
 
 
5.- APROVACIÓ DEL PROJECTE D’UN CAMP DE GESPA ARTIFICIAL DE 
FUTBOL 7 
 
Aquest tema es deixa sobre la taula per tractar-lo en una propera sessió. 
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6 - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FUSTERIA PELS 
ARRANJAMENTS AL PAVELLÓ D’ESPORTS 

1 – Degut a les filtracions que es produïen al Pavelló d’Esports, es van contractar els 
serveis d’un empresa especialitzada per pal·liar les anomalies detectades segons informe 
tècnic. 

2 – Aquestes filtracions van produir també problemes d’humitats a molts plafons de fusta, 
tant al sostre com a les parets laterals de la instal·lació.  

3 – Un cop s’han acabat els treballs d’arranjament d’aquestes filtracions, s’ha de restituir 
aquests plafons per uns de nous. Per aquesta raó, s’ha demanat pressupost a vàries 
empreses de fusteria, dels que, després de valorar-ho amb el responsable de la brigada, 
hem descartat algun, ja que no recollia les prestacions que es demanaven per tal de 
garantir la qualitat en el material a reposar.  

4 – Aquests pressupostos son: 

- Industries Llerona Tres, S.L., presenta dos pressupostos,  

o Opció A: Aglomerat de 16mm, tallat segons mides descrites, rexapat en 
faig vaporitzat, imprimació a dues cares i acabat amb envernissat UV, 
per un total de 3.473€ més iva. 

o Opció B: DM ignífug de 16mm, mateix acabat que l’anterior, per un total 
de 4.513,75€ més iva 

- Maderas Carso, S.L., Aglomerat de 16mm, tallat segons mides descrites, 
rexapat en faig vaporitzat, imprimació a dues cares i acabat amb envernissat 
UV, per un total de 3.892,49€ més iva. 

Vista la proposta de la Regidora d'Obres i Serveis, Comunicació i Atenció al Ciutadà” 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Adjudicar l’adquisició del subministrament de material de fusteria pels 
arranjaments al Pavelló d’Esports a l’empresa Industries Tres, S.L., en l’opció B, per un 
import de 4.513,75€ més iva, per considerar-se que la diferència de cost millora 
ostensiblement la qualitat del material i l’acabat de les obres a realitzar. 

Segon.- Imputar aquesta despesa a la partida del pressupost de l’Ajuntament de Lluçà 
d’Amunt número 17-9200-62202 de l’any 2015. 
 
 
7.- APROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL PER 
A LA REALITZACIÓ DE CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS 
 
Com a continuïtat de l'edició del curs passat, presentem l'annex al conveni entre el 
Consorci per a la Normalització Lingüística i l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt dels cursos 
de català per a adults, A810-01503-014-15: 

 
- Nivell Intermedi 3, de 45 h, que es porta a terme de setembre 2015 a febrer de 2016. 
 
Vista la proposta del Regidor d’Ensenyament. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer: Aprovar el contingut i procedir a la signatura de l'Annex al Conveni amb el 
Consorci per a la Normalització Lingüística per a la realització del curs: 

- Nivell Intermedi 3, amb un cost total de 2.775,00€, amb càrrec a la partida 
pressupostària 3260 22699 "Cursos de català per a adults 

 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde, Ignasi Simon i Ortoll per a la signatura de l’Annex en 
nom i representació de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
 
8 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS 

Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada 
usuari i la proposta del regidor de Benestar i família, 

La Junta de Govern Local, acorda atorgar els següents ajuts a famílies amb 
problemàtica econòmica i/o social: 

- E.A.M.; un ajut de 170€ per a pagar factures de subministrament 
d’electricitat 

- G.T.G.; un ajut de 174,94€ per pagar factures de subministrament d’aigua 

- E.V.R.; un ajut de 240€ per a alimentació 

- E.S.M.; un ajut de 300€ per a alimentació 

- M.F.M; un ajut de 90€ per a sortides escolars  

- M.N.V.; un ajut de 264,75€ per pagar factures de subministrament d’aigua 

- R.M.M.; un ajut de 80€ per a alimentació 

 

9 – AFERS SOBREVINGUTS 

9.1.- ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE 
L’AVANTPROJECTE DE CONNEXIÓ DELS VIALS DE LA BV-1435 ( Anselm Clavé) 
i C. MOLÍ D’EN FONOLLEDA A CA LA MIQUELA 

1 – L’Ajuntament planteja fer una proposta per a la realització de l’avantprojecte del 
vial de connexió entre la carretera Bv-1435 (carrer Anselm Clavé)  a la rotonda 
existent, amb l’encreuament dels carrers de Molí d’en Fonolleda i la Metal·lúrgia, 
incloent la realització d’una rotonda en aquest punt, si es considera procedent. 
 
2 – S’han fet reunions amb diferents empreses per a que presentin les seves 
propostes, en base a una sèrie de criteris tècnics, descrits a l’informe de l’arquitecte 
municipal, i també els vàrem demanar el cost d’aquest avantprojecte. 
 
3 – Aquestes empreses consultades, així com l’import de l’estudi son: 

 
- PI consultora d’Enginyeria Civil i Urbanisme, S.L., amb un pressupost de 

2.250€ més iva. També fa constar que calen treballs de topografia, i que 
aquests es valoren en 775€ més iva. El termini d’execució dels treballs seria 
d’1,5 mesos. 
 

- CETRES Enginyers SLP, amb un pressupost de 2.500€ més iva. L’oferta no 
recull que els treballs de topografia estiguin inclosos, i per tant no es 
valoren econòmicament. El termini d’execució dels treballs seria de 2 
mesos. 
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- PRODP, SCO, amb un pressupost de 3.600€ més iva. Fa constar que calen 
treballs de topografia, i aquests es valoren en 1.000€ més iva. El termini 
d’execució dels treballs seria de 2 mesos. 

 
Seguint els criteris establerts a l’informe tècnic en el que es valoren tots els aspectes 
tècnics que s’han de contemplar i recollir a l’estudi, i vistes les ofertes econòmiques 
presentades 
 
Vista la Proposta de la Regidora d’urbanisme, habitatge, infraestructures i 
equipaments, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar els treballs per la realització de l’avantprojecte de connexió dels 
vials de la BV-1435 (Anselm Clavé) i c. Molí d’en Fonolleda a ca La Miquela, a 
l’empresa PI CONSULTORA D’ENGINYERIA CIVIL I URBANISME S.L., per un 
import de 2.250 €, més iva.  
 
Segon.- Imputar aquesta despesa a la partida del pressupost de 2015 de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt número 17-1532-60916. 
 
 
9.2.- COMPRA DE PC’S PER ALS CENTRES CÍVICS 
 
Atès que en els Punts d’Accés a Internet / Aula Informàtica dels centres cívics hi ha 
diversos ordinadors que han quedat totalment obsolets i no tenen prou potència de 
computació per les necessitats actuals, ja que alguns tenen més de 10 anys 
d’antiguitat. 
 
Considerant que l’Aula d’Informàtica que s’està donant des dels centres cívics és un 
servei important per a la ciutadania, pel que fa a la formació i punts d’accés a internet i 
que s’ha de donar amb les millors condicions possibles. 

Vist l’informe elaborat pel enginyer municipal, en el que recomana la compra d’ 
ordinadors amb les prestacions suficients per les necessitats del servei, de la marca i 
model que recomana en el seu informe. 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Únic.- Adquirir sis PC’s, model ASUS i3 SSD amb sistema Operatiu W10, a l’empresa 
APEN, per un preu de 508,20€ la unitat (IVA inclòs) i fa un total de 3.049,20€ (IVA 
inclòs). 

 
 
9.3.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ ÚNICA I FINAL DE LES OBRES DEL CANVI 
DE PAVIMENT DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE LLIÇÀ 
D'AMUNT 

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va redactar una memòria valorada per la substitució del 
paviment dels vestuaris del camp de futbol, que fou aprovada en Junta de Govern Local de 
data 11 de maig de 2015. 

Aquesta memòria va estar presentada dins del marc de la línia de subvenció del Consell 
Català de l’Esport, per actuacions urgents en equipaments esportius 2015, essent 
aprovada i concedida per aquest òrgan i notificat en resolució provisional a l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt, en data 14 de setembre de 2015. 
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Per tal de donar compliment a la justificació a presentar davant del Consell Català de 
l’Esport, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, han emès certificació única i 
final de les despeses corresponents a l’obra, amb data 23 de novembre de 2015. 

Vista la proposta de la Regidora d’Urbanisme, habitatge, infraestructures i equipaments, 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Únic.- Aprovar la certificació única i final de les obres de Substitució del paviments dels 
vestuaris del camp de futbol, presentada pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, per import de 55.687,11€. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 17,40 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i 
conforme, signaran l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 
 
 
                L’ALCALDE           LA SECRETÀRIA  
 
 


