
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 1 DE JULIOL DE 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 08:30 
Hora que acaba: 09,00 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
 
També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
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 20 de juny de 2022 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’ACORDA APROVAR la relació comptable d’obligacions i propostes de manament de 
pagament número O/2022/38, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició 
i Reconeixement d’Obligació: 
 

- Empresa Sagalés SA; Subvenció servei municipal de transports, línia A7, maig 22; 
d’import 15.319,05€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Empresa Sagalés SA; Survanció servei municipal de transports, maig 2022; d’import 
56.864,09€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Sociedad General de Aguas de Barcelona; Substitució de vàlvules no operatives 
existents a la xarxa d’abastament d’aigua potable; d’import12.575,41€; amb càrrec a 
la partida 15/9200/22101. 



- Torrents Sala Ramon, Vehicle Ford Trànsit de l’Associació de Voluntaris de Protecció 
Civil; d’import 4.198,70€; amb càrrec a la partida 12/1350/21400. 

- Tallers Manteniment Medi Ambient S.L.; materials i ma d’obra; d’import 8.980,96€; 
amb càrrec a la partida 18/1621/21400. 

- Zona Franca Alari Sepauto SA; revisió avaria display vehicle; d’import 3.665,02€; 
amb càrrec a la partida 18/1621/21400. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- ACCIÓ SOCIAL 
 
3.1.1.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
Un cop vistos els informes de les 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 problemàtica econòmica i/o social: 
 

- PRP2022/596, R.T.M., ajut de 300€ targeta moneder 
- PRP2022/598, I.D.I., ajut de 91€ per a transport 
- PRP2022/600, A.J.G.; ajut de 300€ targeta moneder 
- PRP2022/601, A.J.G.; ajut de 80€ per a transport 
- PRP2022/602, S.A.; ajut de 210€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/603, C.P.C., ajut de 210€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/604, I.B.F., ajut de 360€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/605, M.N.V.G., ajut de 480€, targeta moneder 
- PRP2022/607, M.C.M., ajut de 74,13€ subministrament d’aigua 
- PRP2022/608, E.C.O., ajut de 91€ per a transport 
- PRP2022/609, L.P.C., ajut de 360€ Promoció dona, targeta moneder 
- PRP2022/610, A.A.C.B., ajut de 210€ per a alimentació 
- PRP2022/611, A.R.R., ajut de 240€ per a alimentació 
- PRP2022/612, R.T.Y., ajut de 300€ per a alimentació 
- PRP2022/613, D.M.M., ajut de 600€ targeta moneder per infància en risc 
- PRP2022/615, S.S.M., ajut de 300€ per a alimentació 
- PRP2022/616, M.E.B.R., 3ajut de 60€ targeta moneder 
- PRP2022/617, P.C.M, ajut de 300€ targeta moneder  
- PRP2022/618, M.P.G., ajut de 420€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/620, M.C.G.C., ajut de 480€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/621, S.M.V., 280€ renovació targeta d’aliments 
- PRP2022/622, M.L.P.H., ajut de 240€ renovació targeta d’aliments 
- PRP2022/623, R.C.S.R., ajut de 420€ renovació targeta d’aliments 
- PRP2022/624, L.I.A.M., 80€ renovació targeta d’aliments 
- PRP2022/625, P.F.F., ajut de 22,70€ per a transport 
- PRP2022/626, P.M.F., Servei de Teleassistència 
- PRP2022/627, C.S.D., Servei de Teleassistència 
- PRP2022/628, J.S.A., Servei de Teleassistència  
- PRP2022/631, D.G,G, ajut de 96,25€, subministrament elèctric, benzina 
- PRP2022/632, F. M.Y., 210€ per a alimentació 
- PRP2022/634, E.B.A., ajut de 360€, alimentació i higiene 
- PRP2022/636, J.P.S.; ajut de 210€ per a alimentació 
- PRP2022/637, Y.G.D., ajut de 300€ per a alimentació 
- PRP2022/638, M.G., ajut de 420€ per a alimentació 
- PRP2022/646, J.S.T., ajut de 360€ targeta moneder 
- PRp2022/647, C.P.P., ajut de 360€ targeta moneder 

 



 
3.1.2 PRP2022/639   PROGRAMA BUTÀ A CASA 2022 - CONTRACTE MARC PER A 
L’EMISIÓ DE TARGETES PREPAGAMENT    
 
Expedient: 2022/3342 
 
El passat 28 de febrer es va aprovar, en la proposta 2022/174, el canvi en la metodologia del 
Programa Butà a casa. Durant el mes de maig s’ha rebut la comanda de les targetes de 
prepagament per tal de garantir la compra del butà per part dels usuaris. La Caixa demana 
la signatura del contracte Marc.  
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el Contracte marc amb l’entitat La Caixa per a l’emissió de les targetes de 
prepagament del programa Butà a Casa. 
 
 
3.1.3.- LIQUIDACIÓ TELEASSISTÈNCIA CORRESPONENTS AL COPAGAMENT DEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE ELS DIES 1 DE GENER I 30 D’ABRIL DE 2022.  

 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  comprès 
entre els dies 1 de gener i 30 d’abril de 2022, d’ Import Total 6.565,00.-€ (gener-abril 
2022, restat l’excés de l’últim quadrimestre 2021 diferència 535,33€)  

 
3.2.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.2.1.- PRP2022/599 LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA DE LA SRA. R.D.S. 



 
Expedient: 2022/1044 
 
La interessada que s’indica a continuació ha sol·licitat la llicència administrativa per a 
la tinença d’animals potencialment perillosos.  
 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 R.D.S. Barri de Ca l’Artigues Creuat Rottweiler 

  
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 R.D.S. 517 23/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
 
3.3.- EDUCACIÓ  
 
3.3.1.- PRP2022/499 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES DEL CONCURS PER 
LA PRESTACIÓ DE L´ACTIVITAT EXTRAESCOLAR D’ACOMPANYAMENT I 
REFORÇ DE L´APRENENTATGE DEL PROCÉS DE LA LECTO-ESCRIPTURA A 
CICLE INICIAL A LES ESCOLES DE PRIMÀRIA DE LLIÇÀ D’AMUNT DURANT EL 
CURS 2022-223 I 2023-24  
 
Expedient: 2022/2455 
 
La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament va iniciar durant el curs 2019-20 el projecte socio-
educatiu de reforç en el procés d´aprenentatge de la lecto-escriptura a cicle inicial, havent  
recollit de tots els centres escolars de primària del municipi una avaluació molt positiva de 
l´activitat. 
 
Donades les característiques de l´activitat, la Regidoria d’Educació  ha confeccionat un 
plec de clàusules tècniques per a la prestació del servei per desenvolupar l´activitat 
extraescolar de acompanyament i reforç de l´aprenentatge del procés de la lecto-
escriptura a cicle inicial per als cursos 2022-23 i 223-24. 
 
Vista la proposta del Regidor d’educació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el plec de clàusules tècniques per a treure a concurs la prestació de 
l´activitat extraescolar de acompanyament i reforç de l´aprenentatge del procés de la 
lecto-escriptura a cicle inicial a les escoles de primària de Lliçà d’Amunt durant el curs 
2022-223 i 2023-24. 
 



Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest acord. 
 
 
3.4.- COOPERACIÓ I MIGRACIÓ 
 
3.4.1.- PRP2022/545 PROPOSTA D'AJUT PER ACOLLIMENT D’UNA REFUGIADA 
D'UCRAÏNA C. ANETO, 27    
 
Expedient: 2022/2759 
 
El dia 31 de maig de 2022, mantenim una entrevista amb el senyor V.S., veí de Lliçà d’Amunt 
i amb residència al carrer Aneto, que es va posar en contacte amb la regidoria de cooperació 
per sol·licitar ajuda per l’acolliment de: V.C. – 8/11/1945 
 
Desprès de l’entrevista, realitzada conjuntament amb l’educadora social, i havent comprovat 
la seva situació i necessitats. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar accés al banc d’aliment, 1 cop al mes, amb productes de primera necessitat, 
per a 1 persona acollida al carrer Aneto, com a conseqüència del conflicte bèl·lic a Ucraïna,.. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.5.- COMPANYIES DE SERVEIS 
 
3.5.1.- PRP2022/559 APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DELS SERVEIS D’AIGUA 
I SANEJAMENT DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 
 
Expedient: 2022/2044 
 
El dia 26 de maig de 2022 SGAB, SAU (AGBAR) va presentar les liquidacions d’aigua i 
clavegueram, Registres d’Entrada Núm. 2022/7001 i 2022/7004, respectivament, 
corresponents al 1r Trimestre 2022. 
 
Havent-se informat les mateixes, resulten en un saldo favorable a l’Ajuntament de, 
respectivament, 41.166.70 i 50.867,75 €. 
 
Vista la proposta de la Regidora de companyies de serveis, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les liquidacions dels Serveis d’aigua i clavegueram del primer trimestre 
de 2022, presentades per SGAB SAU, amb un saldo favorable a l’Ajuntament de, 
respectivament, 41.166.70 i 50.867,75 €, i el cobrament de les mateixes. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.6.- COHESIÓ SOCIAL 
 
3.6.1.- PRP2022/635 APROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ 
PROTECTORA ANIMALS PELUTS    
 



Expedient: 2021/3129 
 
En data 29 de juliol de 2021 es va aprovar el Conveni de col·laboració amb l’Associació 
Protectora d’Animals de Lliçà d’Amunt Peluts. 
 
Atès que a la clàusula tercera del conveni es preveu la cessió d’un espai municipal que es 
regirà per unes normes de funcionament.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’Annex al Conveni de col·laboració amb l’Associació Protectora d’Animals 
Peluts de Lliçà d’Amunt en relació a la cessió de l’ús de l’equipament social  ubicat al barri 
de Can Costa.  
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
Tercer.- Autoritzar al senyor Alcalde per la seva signatura. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2022/606 ACCEPTACIÓ D'AJUT EN ESPÈCIE PER A L'ADQUISICIÓ DE 
NOVETATS EDITORIALS EN CATALÀ I PER A L'ADQUISICIÓ DE DOCUMENTS 
BIBLIOGRÀFICS PER A LA BIBLIOTECA CA L'OLIVERES    
 
En data 3 de juny de 2022, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per resolució de CLT060 i de CLT063, va 
notificar a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt els següents acords de subvenció:  
 

- Adquisició de documents bibliogràfics per a la Biblioteca Ca l’Oliveres:  
Import: 10.000,00€ (CLT060) 
 

- Subvencions en espècie per a l’adquisició de novetats editorials per a la Biblioteca 
Ca l’Oliveres: Import: 9.000,00€ (CLT063) 

-  
Vista la proposta del Regidor de cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Acceptar els ajuts atorgats per la OSIC de la Generalitat de Catalunya, per a l’ 
Adquisició de documents bibliogràfics per a la Biblioteca Ca l’Oliveres, per import de 
10.000,00€ (CLT060), i de Subvencions en espècie per a l’adquisició de novetats editorials 
per a la Biblioteca Ca l’Oliveres, d’Import: 9.000,00€ (CLT063) 
 
 
4.2.- PRP2022/619 APROVACIÓ DEL CONVENI AMB DIVERSES EMPRESES PER 
AL PATROCINI DE LA FESTA MAJOR 2022    
 
Entre els dies 1 i 11 de setembre de 2022 tindrà lloc la Festa Major de Lliçà d’Amunt, i 
part del finançament per sufragar les despeses econòmiques del pressupost genèric de 
la Festa Major s’obté mitjançant aportacions econòmiques d’algunes empreses del 
municipi que col·laboren amb l’Ajuntament a través d’un programa de patrocini i 
mecenatge que anualment s’ofereix a tot el teixit empresarial del municipi mitjançant la 
regidoria de cultura. 
 



Per regular les aportacions dineràries de les empreses que participen al programa de 
patrocini proposem signar un conveni de col·laboració, amb les empreses i pels imports 
següents: 
 

- AGBAR: Aportació de 1.000,00 € 
- FIGUERAS SEATING: Aportació de 1.000,00 € 
- VIVACE LOGÍSTICA SA: 2.500,00 € 
- LEROY MERLIN: 2.500,00€ 

 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar els Convenis de col·laboració amb les empreses Agbar, Figueras 
Seating, Vivace Logística i Leroy Merlin per al patrocini de la Festa Major de Lliçà 
d’Amunt 2022. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.  
 
 
4.3.- PRP2022/641   APROVACIÓ DEL REINTEGRAMENT A LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA D’UN AJUT DEL CATÀLEG XGL 2021.    
 
Expedient: 2022/3354 
 
Vist el decret de la Diputació de Barcelona, notificat en data 20 de maig de 2022 (registre 
d’entrada 2022/6605), d’acceptació de la renúncia de l’ajut concedit a l’Ajuntament dins la 
convocatòria del Catàleg XGL 2021, per import de 3.000 euros, per a l’esdeveniment 
esportiu de les 24 Hores de ciclomotors, edició 2021, codi XGL 21/Y/307467. 
 
Atès que la Diputació va pagar l’ajut per avançat el 4 d’agost de 2021, i que en data 25 
de març de 2022, l’Ajuntament hi va haver de presentar la renúncia a la justificació, per 
haver tingut una inspecció per part dels Mossos que van considerar que no es complien 
els protocols necessaris envers la Covid 19 per a aquesta l’actuació. 
 
Vist que la Diputació sol·licita el reintegrament de l’ajut, que en altre cas farà efectiu 
mitjançant compensació del pagament d’altres subvencions de la Diputació de les que 
l’ajuntament sigui beneficiari, i que a aquets efectes facilita els comptes ES33 0182 6035 
44 0201609428 (BBVA) o ES09 2100 3000 162500040345 (Caixabank), de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Vist que en la comptabilitat municipal, dins el Pressupost municipal d’ingressos 2021, hi 
consta l’operació d’ingrés RDI 120210004117, “Subvenció XGL 21/Y/307467: 24 hores de 
ciclomotors. Pagament avançat 100%”, amb un saldo de 3.000 euros, dins l’aplicació 46100 
“Altres subvencions Diputació”. 
 
Vist l’informe favorable de l’Interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pagament a la Diputació de Barcelona de 3.000 euros, en concepte de 
reintegrament de l’ajut concedit dins el Catàleg XGL 2021, per a les 24 Hores de ciclomotors, 
edició 2021. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 



 
 
4.4.- PRP-643/2022 APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS 
PER L’ADQUISICIÓ DE LA MASIA DE CAN FRANCÍ 
 
Expedient: 2022/3363 
 
L’Ajuntament i l’Incasòl estan desenvolupant el sector centre que conformen el PMU-18 
Can Godanya i el PMU-19 Can Francí. 
 
En primera fase, s’està tramitant la documentació urbanística de l’àmbit del PMU-19 
Centre-Can Francí. 
 
Per poder continuar amb la tramitació del PMU-19 Can Francí cal adquirir la Masia de 
Can Francí que s’emplaça en una parcel·la qualificada d’Equipament Cultural (clau Ec). 
 
Per aquest motiu s’ha redactat l’informe de béns i drets afectats per poder continuar amb 
el procés d’adquisició. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes 
legalment,  
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la relació de béns i drets afectats de la Masia de Can Francí. 
 
Segon.- Notificar als interessats afectats que s’indiquen a l’informe dels Serveis 
Territorials  
 
 
4.5.- PRP2022/645 CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE RASSA PER A 
CANALITZACIÓ DEL NOU ENLLUMENAT EN EL CAMI DE CAN RIERETA D’ACCÉS A 
CAN XICOTA  
 
És necessària la contractació de les obres d’execució de rasa per a canalització del nou 
enllumenat públic en el Camí de Can Riereta d’accés a Can Xicota. 
 
S’han demanat 3 pressupostos per poder adjudicar l’obra a l’empresa amb la oferta més 
avantatjosa. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i obres púbiques 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Adjudicar les obres d’execució de rasa per a canalització del nou enllumenat 
públic en el Camí de Can Riereta d’accés a Can Xicota a l’empresa Moviterres de Llissà, 
SL per un import de 23.903 € + IVA 
 
 
4.6.- PRP2022/648 CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI DE PARC AQUÀTIC 
INFLABLE PER A L’ESDEVENIMENT “REMULLA’T” 
 
Expedient 2022/3305  
 
ANTECEDENTS 



 
Vist l’informe, emès en data 28 de juny de  2022, pel tècnic municipal d’esports, de 
necessitat i conformitat de contractar el servei de parc aquàtic inflable per l’esdeveniment 
del “Remulla’t 2022” i que es transcriu literalment a continuació: 
 

INFORME DE NECESSITAT I CONFORMITAT DE CONTRACTE MENOR DE SERVEI 
VEC INFERIOR A 15.000€ 

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
Es necessària la contractació del / de la, 
 

• Servei: Parc aquàtic i inflables per l’edició del Remulla’t de 2022 
• Import de 5.595,00€ més IVA  
• Empresa: Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
• CIF: P0810600G 
• Termini: el 9 de juliol de 2022 
• Partida pressupostaria: 2022/07-3410-22609 
• RC: 2022/323 
•  Núm. Expedient: 2022/3305 
•  Descripció del contracte: servei d’inflables normals i aquàtics per la festivitat d’estiu 

“Remulla’t” organitzada per la regidoria d’Esports. L’Adjudicatari aporta 12 inflables 
aquàtics i un tobogan també aquàtic de 40 metres de llarg. Sempre amb muntatge, 
dinamització i desmuntatge. Servei de monitoratge, animació i certificació de correcta 
instal·lació a través d’enginyer col·legiat. 

• Tots els imports (amb IVA i sense):  6.769,95€€ amb IVA, 5.595,00€€ sense IVA. 
• % IVA : 21% IVA 
• Adjudicatari:   

o Nom: FESTES INFANTIL MOBILPARC, S.L 
o NIF: B-61415576 
o Adreça: C/Tordera, 12. 08338 Premià de Dalt, Barcelona  

•  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 FESTES INFANTIL MOBILPARC, S.L B-
61415576 

5.595,00€ 6.769,95€ 

2 OKTITANS S.L. B-17849597 1.960,00€ 2.371,60€ 
3 BBACTIVITIES&EVENTS, S.L  1.975,00€ 2.389,75€ 

 
• L’empresa BBACTIVITIES&EVENTS, S.L oferta el servei de lloguer de deu inflables 

sense instal·lació, supervisió i dinamització per tant no s’ajusta a la necessitat del servei.  
• L’empresa FESTES INFANTIL MOBILPARC, S.L, tot i ser l’oferta econòmica més gran 

és la que millor servei ofereix. Defineix 12 inflables aquàtics i un tobogan també aquàtic 
de 40 metres de llarg. Sempre amb muntatge, dinamització i desmuntatge. Servei de 
monitoratge i certificació de correcta instal·lació a través d’enginyer col·legiat. 

• L’empresa OK TITANS, oferta deu inflables amb servei de monitoratge però no compta 
amb un tobogan de grans dimensions com el que el vol contractar. 

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: 
-15.000 euros-contractes serveis i subministraments 
 
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’inflables i animació a la població local dins del marc del “Remulla’t”. 
 
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. 
 
7.- DESPESA AMB FINANÇAMENT AFECTAT: 
□ No 
 
A Lliçà d’Amunt, 28 de juny 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, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa FESTES INFANTIL MOBILPARC, S.L, amb NIF B-61415576, el 
contracte menor del servei de parc aquàtic i inflables per l’edició del “Remulla’t 2022”, 
per un import de 6.769,95€ Euros (IVA inclòs), per un termini de data inici d’execució 9 
de juliol i data fi prevista 9 de juliol 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. 



 
 
4.7.- PRP2022/649 APROVACIÓ DE BESTRETA PER AL CASAL D’ESPORTS 2022 
 
El Casal d’Esports 2022 es durà a terme entre el 27 de juny i el 29 de juliol a Lliçà d’amunt. 
Aquest casal està compost per tres seus, al Centre (amb base al pavelló municipal), a Ca 
l’Artigues (a l’escola Rosa Oriol) i  a Palaudàries (a l’escola Miquel Martí i Pol). 
 
Per l’execució de les deferents activitats s’ha fet una provisió del material esportiu i de 
dinamització necessari perquè aquestes es desenvolupin correctament. 
 
Malgrat això, hi ha la necessitat de comptar amb una bestreta d’efectiu, de la que disposarà 
la coordinadora del casal i que administrarà a cada director de casal, per poder fer front a les 
contingències urgents que puguin ocorre durant el desenvolupament del casal. 
 
Vista la proposta del Regidor d’esports, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar una bestreta de 1.500€ per la l’Àrea d’Esports, destinada a cobrir les 
contingències urgents que puguin ocórrer durant el desenvolupament del Casal d’Esports 
2022. 
 
Segon.- Aquesta bestreta s’ha de proveir de la partida d’Esports 2022 07 3410 22609 

Activitats esportives. 

 

4.8.- PRP2022/582 ADHESIÓ A LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC. (EXPEDIENT. 2019.03-D1) ACM 
 
Expedient  2022/3036 
 
1 - L’Associació Catalana de Municipis ha informat que disposa dels contractes, signats 
amb les empreses adjudicatàries, de la primera pròrroga del contracte de 
subministrament elèctric de baixa tensió amb Endesa Energia SAU i del contracte de 
subministrament elèctric d’alta tensió amb Iberdrola Clientes SA. 
 
2 - Es pot prendre l’acord d’adhesió, pel període 1 de juliol de 2022 a 30 de juny del 
2023. 
 
3 - Al 2021 els ens locals adherits a l’acord marc de subministrament elèctric de l’ACM 
han estalviat fins un 70,3% en el preu de l’energia elèctrica. En els primers mesos del 
2022 l’estalvi ha arribat al 149,84%. 
 
4 - Es recomana adherir-se a la primera pròrroga dels contractes, per això caldrà: 
 
- Aprovar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament elèctric de l’ACM-CCDL utilitzant 
el 2019.03-D1 Model d' adhesió subministrament elèctric. 
- Enviar el Formulari Ens local - Exp 2019.03-D1 (en format Word) i una còpia segellada 
(en format PDF). 
- Enviar el Formulari CUPS - Exp 2019.03-D1 (BT lots 1 i 2) (en format Excel) i una còpia 
segellada (en format PDF). 
- Enviar el Formulari CUPS - Exp 2019.03-D1 (AT lot 3) (en format Excel) i una còpia 
segellada (en format PDF). 



- Fer arribar a l’ACM el certificat de l’Acord, juntament amb els formularis Ens local i 
formularis CUPS per EACAT o a l’adreça electrònic centraldecompres@acm.cat 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori oi obres públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió a la primera pròrroga del contracte de subministrament 
elèctric  (expedient. 2019.03-D1) 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 09:00 de tot el que jo 
com a secretària certifico. 


