
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 14 DE NOVEMBRE DE 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 
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 7 de novembre de 2022 

 
2.- DESPESES 
S’ACORDA APROVAR la relació comptable d’obligacions i propostes de manament de 
pagament número O/2022/69, que conté els següents documents d’Autorització, 
Disposició i Reconeixement d’Obligació: 

- Restaurant Can Xel; 197 menús, d’import 3.053,50€; amb càrrec a la partida 
06/3370/22609. 

- Associació Arae per a la promoció de l’aprenentatge; projecte Creix novembre 
22; d’import 3.206,50€; amb càrrec a la partida 03/3230/22699. 

- Pintures i Aplicacions Hilario SL; reparació del paviment del Patinodrom; d’import 
30.309,05€; amb càrrec a la partida 07/9240/62300. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, Servei comarcal de 
deixalleries, 4t trimestre 2022; d’import 43.177,50€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 



- Consorci per a la Gestió del Residus del Vallès Oriental, Quota dels municipis 
adherits al Consorci, 4t. trimestre 2022, d’import 23.119,20€; amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 

- J. Deumal Jubany SL; desbrossament de canyes i rizoma del riu Tenes, d’import 
12.342€, amb càrrec a la partida 13/1700/22699. 

- Petro Santa Eulàlia SL; subministrament de gasoil C; d’import 8.642,40€; amb 
càrrec a la partida 03/3230/22102. 

- Associació Protectora d’Animals de Granollers; Servei de recollida d’animals, 
setembre 2022; d’import 3.068,75€; amb càrrec a la partida 13/1700/22699. 

- Associació Protectora d’Animals de Granollers, Servei recollida d’animals; 
setembre 2022; d’import 5.487,35€; amb càrrec a la partida 13/1700/22699. 

- Poble Noguera, Maria; Redacció Memòria valorada i avantprojecte 
d’Urbanització entorn Local Social de Ca l’Esteper; d’import 16.940€; amb càrrec 
a la partida 19/1510/62700. 

- Redes, Sistemas y Dominios SL; Telèfon Gisaset Inhalàmbric; d’import 
3.453,34€; amb càrrec a la partida 15/9200/62600. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- ACCIÓ SOCIAL  
 
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: 
 

- 3.1.1.- PRP2022/988, E.M.V.R. ajut de 210€ per renovació targeta moneder 
- 3.1.2.- PRP2022/991, J.N.E., ajut de 300€ per a alimentació i higiene 
- 3.1.3.- PRP2022/992, E.J.R.C., ajut de 210€ per a alimentació i higiene 
- 3.1.4.- PRP2022/993, E.F.C., ajut de 40€ per a ús transport públic 
- 3.1.5.- PRP2022/994, M.C.C.F., ajut de 300€ per targeta moneder 

 
 
3.2.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.2.1.- PRP2022/962 CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES 
D'ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIPALS 2022    
 
Vist l’informe, emès en data 26 d’octubre de 2022, pel tècnic municipal, de necessitat i 
conformitat de contractar les obres de “Arranjament de camins municipals 2022”, 
 
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 de la Regidora de Territori i obres públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Transports i Serveis Pou Padrós, SL, amb CIF B-
63.624.050 i codi CPV 45233160-8, el contracte menor de les obres d’ “Arranjament de 
Camins municipals 2022”, per un import d’11.423,88 € (IVA inclòs). 
 



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 es realitzarà en format 
electrònic. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
3.2.2.- PRP2022/996 APROVACIÓ DE RELACIÓ DE CRÈDITS INCOBRABLES DE 
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA   
 
Expedient: 2022/5714 
 
Vistes les propostes del Cap de la Unitat de Recaptació del Vallès Oriental de l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en les que es detallen relacions de deutors 
dels quals s’ha instruït expedients administratius de constrenyiment per deutes amb aquest 
Ajuntament, respecte dels quals s’ignora l’existència de bens o drets embargables o 
realitzables. 
 
Atès que s’han observat els criteris de formulació de propostes de crèdits incobrables d’acord 
amb el que s’estableix en l’Ordenança General de l’O.R.G.T, en els que es respecta el principi 
de proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans utilitzats per llur realització, així com 
el principi d’economia processal i eficàcia administrativa. 
 
Vista la relació dels deutors per diferents conceptes, es proposa aprovar el seu crèdit com a 
incobrable i ser donats de baixa en comptes de conformitat amb el que disposa l’article 62 
del Reglament general de recaptació i l’esmentada ordenança general 
 
Núm. Relació       Import                 Motiu                           
 
Rel. 21001                9.240,97€        Fallit import superior 100€ i inferior a 1000€ (21) 
Rel. 21002              47.578,94€        Fallit import superior a 1000€ PF (21) 
Rel. 20005                      2.442,08€        Fallit import inferior a 100€ (21)  
Rel. 20006                      8.451,37€        Fallit import superior a 1000€ PJ(21)  
Rel. 20011                7.471,72€        Fallit import superior a 1000€ (26)  
 
La Junta de Govern Local ACORDA:  
 
Primer: Aprovar com a crèdit incobrable i donar de baixa les anteriors relacions de valors 
ordenats per diferents conceptes i exercicis, de conformitat amb el que disposa l’article 62 
del Reglament general de recaptació i l’esmentada ordenança general 
 
Segon:.- Notificar aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària i a la Intervenció 
Municipal. 
 
 
3.2.3.- PRP2022/997   APROVACIÓ DE CRÈDITS INCOBRABLES I DONAR DE 
BAIXA DEL PADRÓ DE L’IMPOST DE VEICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
Vista la proposta del Cap de la Unitat de Recaptació del Vallès Oriental de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, de treure del 
Padró de l’Impost de vehicles de tracció mecànica, per l’any 2021, els vehicles inclosos en la 
relació adjunta, pels motius següents: 
 



Primer.- La notificació realitzada en el domicili del subjecte passiu ha resultat negativa amb 
la indicació de desconegut, va marxar, o difunt. 
 
Segon.- Els deutors indicats no figuren com a subjectes passius de l’Impost sobre béns 
immobles ni de l’Impost sobre activitats econòmiques en cap padró de la província gestionat 
per aquest Organisme. En el cas de l’IAE, si hi consten en el padró s’ha comprovat que no 
realitzen cap activitat, tot i que no han tramitat la corresponent baixa en la matricula de 
l’Impost. 
 
Tercer.- L’embargament de fons a nivell provincial, intentat en diferents entitats bancàries, ha 
resultat parcial o negatiu. 
 
Quart.- En el cas de subjectes passius persones físiques, sol·licitada informació a la 
Seguretat Social, l’embargament de salaris ha resultat negatiu. 
 
Cinquè.- En el cas de subjectes passius persones jurídiques, les actuacions realitzades 
mitjançant la informació facilitada pel Registre Mercantil han resultat negatives 
 
Sisè.- No existeixen béns inscrits a nom dels deutors en el Servei d’Índex Central del Registre 
de la Propietat de Madrid 
 
Setè.- La informació sol·licitada, a efectes d’embargament, a l’Agencia Estatal de 
l’Administració Tributària ha resultat negativa. 
 
Vuitè.- Alguns d’aquest vehicles pertanyien a persones difuntes o són vehicles que per la 
seva antiguitat ja no circulen, tot i que pels motius que sigui, no han estat donats de baixa a 
la prefectura de Trànsit de Barcelona. 
 
 

Nom DNI Matrícula Import  
B.L., K.                    ...55V C-5484-BTJ    Trueba RR                     8,84 € 
C.J.M.G.             ...40R C-1272-BFJ    Honda SH50                    8,84 € 
C.M., M.                  ...20S C-6026-BJN    Peugeot El YSEO 50             8,84 € 
F.O., S.                ...05A C-0438-BPW   Derbi Astro                   8,84 € 
F.B.,D.A.            ...46G 5264-CSP        Rover Rover 45                  68,16 € 
F.S., D.                   ...42E C-9071-BFB    Yamaha TZR50                  8,84 € 
F.Z., O.                    ...29C C-3922-BDF    Honda SFX50                   8,84 € 
G.V., SCP                          ...179 B-59216-VE    Bobcat 753 H                  35,34 € 
G.A.,J. Herència jacent  ...07F C-9105-BSX    Derbi Hunter 8,84 € 
G.M., A,                      ...81M 1447-CGC      Susuki Wagon R                68,16 € 
G.P., A.V.          ...29C C-7409-BLJ    Yamaha YQ50                   8,84 € 
G.G., D.                      ...18E SO-2947-B     Seat 127 3 P.                 68,16 € 
G.S.                         ...35Q 1735-DWK     Mercedes-Benz 108 D Vito      84,56 € 
M.M., M.                 ...39J 0540-FVZ      BTM BT125T-8                  8,84 € 
M.O., M.                     ...21Y MU-4538-AW    Nissan Trade                  166,60 € 
M.O., M.                     ...21Y MU-7759-BG    Opel Astra 1.7 TD             143,88 € 
M.O., M.                     ...21Y 0434-BJT      Fiat Fiat Multipla            84,56 € 
O.E., H.                   ...24D 6339-CYT      Yamaha YP125E                 8,84 € 
P.G., I.M.             ...34L C-1259-BDV    Derbi V Start WCH             8,84 € 
P.D.,J.C.                   ...64T C-8563-BB     Opel Astra 4P                 68,16 € 
P.P., M.                  ...69J C-6143-BSJ    Derbi GPR50 Racing           8,84 € 



P.J., C,                    ...68M 3076-CHG      Ford Lincoln                  224,00 € 
P.B., J.               ...17N B-6155-XF     Skoda Fabia 1.9 SDI 5V        143,88 € 
R.C., A.                 ...70G C-5900-BPB    Yamaha YN 50                  8,84 € 
S.G., M.                   ...45T C-6667-BRW    Derbi Sendra SM Xtrem          8,84 € 
S.S., J.                        ...17Z C-9722-BTN    Yamaha CS50                   8,84 € 
S.R., J.G.                 ...44E C-6024-BMT    Derbi GP1                     8,84 € 
V.C.                           ...70L B-4067-PN     BMW 3R Reihe 318 TDS          68,16 € 

 
Resultant que, de conformitat amb els articles 91 i 92 de l’Ordenança General de l’ORGT 
s’han seguit els criteris de formulació de propostes de crèdits incobrables, en els que es 
respecta el principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans utilitzats per a llur 
realització, així com el principi d’economia i eficàcia administrativa.  
 
Considerant que ha quedat demostrada la insolvència dels deutors, així com el 
desconeixement de possibles responsables solidaris o subsidiaris. 
 
L’ORGT sol·licita a la Junta de Govern Local que prengui l’acord de treure aquest vehicles 
del padró de l’Impost de vehicles de tracció mecànica per l’any 2021, al traçar-se de crèdits 
incobrables per haver resultat fallits els obligats al pagament durant els darrers anys, ser 
vehicles amb una antiguitat superior a 10 anys i no constar ITV ni assegurança obligatòria  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Primer: Aprovar com a crèdit incobrable i donar de baixa les anteriors relacions de valors 
ordenats per diferents conceptes i exercicis, de conformitat amb el que disposa l’article 62 
del Reglament general de recaptació i l’esmentada ordenança general 
 
Segon:.- Notificar aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària i a la Intervenció 
Municipal. 
 
 
 3.2.4.- PRP2022/999   APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL 2023    
 
Com cada any l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha presentat 
la proposta de calendari fiscal en funció de les dates que va aprovar l’Ajuntament l’any 
passat per a l’exercici 2022, que es reprodueix a continuació: 
 

Con. Descripció Inici Vol. Fi Vol. Data 
Dom. 

1 Impost Béns Immobles Urbans-No Domiciliats           2/5/2023 5/7/2023 3/7/2023 
1 Imp Béns Immobles - 1a Fracció-Domiciliats                                 2/5/2023 
1 Imp Béns Immobles - 2a Fracció-Domiciliats                                 3/7/2023 
1 Imp Béns Immobles - 3a Fracció-Domiciliats                                 1/9/2023 
1 Imp Béns Immobles - 4a Fracció-Domiciliats                                 1/12/2023 
2 Impost Béns Immobles Rústics                         1/9/2023 3/11/2023 2/11/2023 
2 Imp. Béns Rústics Construïts                         1/9/2023 3/11/2023 2/11/2023 
3 Impost Vehicles Trac. Mecànica                       1/3/2023 5/5/2023 2/5/2023 

10 Impost Activitats Econòmiques                        15/9/2023 15/11/202
3 

2/11/2023 

11 Taxa Gestió Residus Domèstics-No Domiciliats         2/5/2023 5/7/2023 3/7/2023 
11 Taxa Residus Domèstics-Frac.1-Domiciliats                                  2/5/2023 



11 Taxa Residus Domèstics-Frac.2-Domiciliats                                  3/7/2023 
11 Taxa Residus Domèstics-Frac.3-Domiciliats                                  1/9/2023 
11 Taxa Residus Domèstics-Frac.4-Domiciliats                                  1/12/2023 
12 Taxa Gestió Residus Comercials-No Domiciliats        2/5/2023 5/7/2023 3/7/2023 
12 Taxa Residus Comercials-Frac.1-Domiciliats                                 2/5/2023 
12 Taxa Residus Comercials-Frac.2-Domiciliats                                 3/7/2023 
12 Taxa Residus Comercials-Frac.3-Domiciliats                                 1/9/2023 
12 Taxa Residus Comercials-Frac.4-Domiciliats                                 1/12/2023 
16 Taxa Cementiri Municipal                             1/9/2023 3/11/2023 2/11/2023 
41 Taxa Entrada Vehicles-Guals                          2/5/2023 5/7/2023 3/7/2023 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la proposta de Calendari Fiscal per l’exercici 2023 proposat per l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en funció de les dates que va aprovar 
l’Ajuntament l’any passat.. 
 
 
3.3.- SECRETARIA 
 
3.3.1.- PRP2022/989 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL PROGRAMA 
D'INCENTIUS A LA MOBILITAT ELÈCTRICA (PROGRAMA MOVES III)    
 
Expedient: 2022/5666 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt precisa de 2 vehicles utilitaris per als Serveis Tècnics i 
Serveis Generals per continuar desenvolupant amb normalitat les seves tasques, degut 
a l’envelliment de l’actual flota municipal de vehicles.   
 
Per aquesta raó, el 10 d’octubre de 2022 la Junta de Govern Local va acordar aprovar 
el document del model d’adhesió a l’Acord marc per a la compra a l’empresa Romauto 
Grup Concessionaris SLU de dos unitats del vehicle Nissan Leaf 5p 40 kW N-Connecta 
(vehicle elèctric) corresponent al lot núm. 4, per un import de 29.539,55 euros + iva per 
cada vehicle (total 71.485,71 €) destinats als Serveis Tècnics i Serveis Generals de 
l’Ajuntament. 
 
Vist que els ens locals de Catalunya poden sol·licitar davant l’Institut Català d’Energia 
subvencions per al Programa d'incentius a la mobilitat eléctrica (Programa MOVES III) 
per un import màxim de 4500 euros per vehicle de categoria M1 (turismes). 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes legalment, 
ACORDA: 
 
Primer.- Sol·licitar a l’Institut Català d’Energia dues subvencions (1 per vehicle) per al 
Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) per l’adquisició dels 
dos vehicles elèctrics indicats a la relació de fets anterior.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal, així com a tots els interessats 
i autoritzar a l’alcalde a signar tots els documents necessaris per dur a terme l’operació.  
 
 
3.3.2.- PRP2022/995  ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER LES OBRES 
D’AMPLIACIÓ DEL CARRER LA FÀBRICA 



 
Expedient: 4109/2022 
 
Vista la proposta formulada en data 28 d’octubre de 2022 per l’enginyer tècnic municipal per 
a l’adjudicació del contracte de les obres d’ampliació del carrer la Fàbrica de Lliçà d’Amunt, i 
havent-se estimat com a correcta i degudament motivada, una vegada acreditat el 
compliment dels requeriments efectuats a les empreses proposades, tot això dins de termini. 
El contingut de l’informe és el següent: 
 

“ ANTECEDENTS 
En data 19 d’octubre de 2022 a les 11:30 hores, es realitza la obertura del sobre únic de 
manera telemàtica per part de la mesa de contractació de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 
S’entrega la documentació a l’enginyer tècnic municipal perquè realitzi les avaluacions de 
les proposicions presentades per part dels licitants.  
 
INFORME 
 
Primer.- Tot seguit es fa una valoració d’acord als criteris d’adjudicació d’acord al Plec de 
clàusules administratives de la licitació: 

 
a) PROPOSTA ECONÒMICA: La puntuació màxima és de 80 punts distribuïts en 

funció de les ofertes rebudes, la puntuació es calcularà d'acord amb la següent 
fórmula: 

 

𝑃𝑃 = 80 𝑥𝑥 
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑥𝑥𝐵𝐵 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙′𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝐵𝐵 𝐵𝐵 𝑣𝑣𝐵𝐵𝑙𝑙𝑜𝑜𝑜𝑜𝐵𝐵𝑜𝑜

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑥𝑥𝐵𝐵 𝑚𝑚à𝑥𝑥𝐵𝐵𝑚𝑚𝐵𝐵
 

 
COMPROVACIÓ IMPORTS 

Empresa Import sense 
IVA (€) 

Baixa % variació 
respecte 
mitjana 

% Variació 
respecte 

pressupost 
licitació 

AMSA 70.568,76 354,62 +5,47 -0,50 
ASFALTOS BARCINO 65.800,00 5.123,38 -1,65 -7,22 
ASFALTOS DEL 
VALLÈS 

70.920,00 3,38 +6,00 0,00 

BARNASFALT 63.831,04 7.092,34 -4,60 -10,00 
DEUMAL 66.490,00 4.433,38 -0,62 -6,25 
SOTECEN 63.831,04 7.092,34 -4,60 -10,00 
Mitjana 66.906,81 4.016,57 - -5,66 
Pressupost licitació  70.923,38 - +6,00 - 

 
Segons el Plec de clàusules administratives, es consideraran ofertes anormals o 
desproporcionades aquelles incloses en els supòsits previstos a l’article 85 del RGLCAP 
i s'estarà a allò previst a l'article 149 del LCSP:  
 
Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes... 
 
4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. Això no obstant, si entre 
elles hi ha ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats 
percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana només amb les ofertes que no es 
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants ofertes és inferior a 



tres, la nova mitjana es calcula sobre les tres ofertes de menor quantia. 
 
Les ofertes presentades no es poden classificar com ofertes amb valors anormals.  
 
Càlcul de la puntuació: 
P AMSA    80 x (354,62/7.092,34) = 4 punts 
P ASFALTOS BARCINO  80  x (5.123,38/7.092,34) = 57,79 punts 
P ASFALTOS DEL VALLÈS 80 x (3,38/7.092,34) = 0,04 punts 
P BARNASFALT   80 x (7.092,34/7.092,34) = 80,00 punts 
P DEUMAL    80 x (4.433,38/7.092,34) = 50 punts 
P SOTECEN    80 x (7.092,34/7.092,34) = 80,00 punts 
 

b) MILLORES GARANTIA: Millores en la ampliació del termini de garantia de les 
obres (fins a un màxim de 20 punts): 

 

𝑃𝑃 = 20 𝑥𝑥 
𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑚𝑚𝐵𝐵𝑇𝑇𝐵𝐵 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝐵𝐵𝑜𝑜𝐵𝐵𝑇𝑇𝑜𝑜𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑞𝑞𝑇𝑇𝑜𝑜𝑞𝑞𝐵𝐵 (𝑚𝑚𝑑𝑑𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒)

𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑚𝑚𝐵𝐵𝑇𝑇𝐵𝐵 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝐵𝐵𝑜𝑜𝐵𝐵𝑇𝑇𝑜𝑜𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝐵𝐵𝑜𝑜 𝑚𝑚é𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑𝑣𝑣𝐵𝐵𝑜𝑜 (𝑚𝑚𝑑𝑑𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒)
 

  
D’acord als plecs la puntuació per ampliació de termini de garantia és el següent: 
 

VALORACIÓ TERMINI GARANTIA 
Empresa Mesos 

ampliació 
termini 

Puntuació 

AMSA 12 4,8 
ASFALTOS BARCINO 50 20 
ASFALTOS DEL VALLÈS 0 0 
BARNASFALT 12 4,8 
DEUMAL 24 9,6 
SOTECEN 6 2,4 

 
Segon.- Considerant la puntuació obtinguda, el resultat global i classificació de les ofertes 
presentades és el següent: 
 

VALORACIÓ GLOBAL 
Classificació Empresa Oferta 

econòmica 
Termini  
garantia 

Total 

1 BARNASFALT 80,00 4,8 84,80 
2 SOTECEN 80,00 2,4 82,40 

3 ASFALTOS 
BARCINO 57,79 20 77,79 

4 DEUMAL 50,00 9,6 59,60 
5 AMSA 4,00 4,8 8,80 

6 ASFALTOS DEL 
VALLÈS 0,04 0 0,04 

 
 
 
CONCLUSIONS  
 
Proposo adjudicar a l’empresa BARNASFALT SA el contracte per les OBRES 



D’AMPLIACIÓ DEL CARRER LA FÀBRICA DE LLIÇÀ D'AMUNT per un import 63.831,04 
€ IVA no inclòs que suposa 77.235,56 € amb IVA inclòs al ser l’oferta més avantatjosa, 
d’acord als criteris d’adjudicació amb un total de 84,80 punts.”.  

 
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 de les obres d’ampliació del carrer la Fàbrica de Lliçà d’Amunt 
a l’empresa BARNASFALT SA d’acord amb l’informe anteriorment transcrit, per l’import de 
63.831,04 euros.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal i a l’adjudicatari, citant-lo per a 
concórrer a la signatura del contracte a partir del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la resta de participants en la licitació. 
 
Quart.- Publicar aquesta acord juntament amb tots els informes al Perfil del contractant. 
 
 
3.4.- INTERVENCIÓ 
 
3.4.1.- PRP2022/1000 APROVACIÓ DEL QUART PAGAMENT A L’ASSOCIACIÓ DE 
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL, DINS LA SUBVENCIÓ PER A L’ANY 2022.    
 
Expedient: 2022/5720 
 
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt (CIF G62906037). 
 
Atesa la labor anual de prevenció en matèria de riscos que realitza l’Associació, i que les 
despeses del funcionament de l’Associació es paguen mitjançant la subvenció que 
l’Ajuntament paga a l’entitat. 
 
Vist les despeses justificades fins a data d’avui per l’entitat. 
 
Vist que el Pressupost municipal de despeses per a l’any 2022 disposa de l’aplicació 12-
1350-48001 Subvencions protecció civil. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar a favor de la l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt 
(CIF G62906037), un pagament avançat de 2.500 €, resta de l’ajut previst per a 2022, a 
imputar a l’aplicació 12-1350-48001 del pressupost municipal de despeses 2022, com a quart 
pagament i final dins el Conveni entre l’Ajuntament i l’entitat per a l’any 2022. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.4.2.- PRP2022/1003   APROVACIÓ DE SOL·LICITUD D’AJUT PER A LA 
SUBSTITUCIÓ A LLUMINÀRIES LED A DIFERENTS BARRIS DE LLIÇÀ D'AMUNT, 



DINS EL PROGRAMA SECTORIAL RENOVABLES 2030 DE SUPORT A 
INVERSIONS LOCALS PEL CLIMA, DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.    
 
Expedient: 2022/5725 
 
Vist que la Diputació de Barcelona ha publicat al BOPB, en data 4 d’abril de 2022, l’aprovació 
del Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions locals pel clima, en el marc 
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, i que el període per presentar 
sol·licituds dins l’anualitat 2022 del programa d’ajuts finalitza el 30 de novembre de 2022. 
 
Vist que l’Ajuntament està interessat a sol·licitar-hi una subvenció per a l’actuació “Substitució 
a lluminàries LED a diferents barris de Lliçà d'Amunt”, per a la substitució a lluminàries LED 
en els barris de Pinedes del Vallès, Can Farell, Pineda Feu i nucli urbà de Lliçà d'Amunt.  
 
Atès el pressupost de l’actuació a executar l’any 2022, de 570.816,46 € IVA inclòs, i que la 
despesa està prevista e l’aplicació 17 1650 63300, Inversions enllumenat 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
: 
Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció dins el Programa sectorial Renovables 2030 de 
suport a inversions locals pel clima de la Diputació de Barcelona, per a l’actuació indicada. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
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. 
 


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

