
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 16 DE MAIG DE 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:05 
Hora que acaba: 19:00 
 
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 Paler 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 LES SESSIONS ANTERIORS 
 
S’acorda aprovar l’acta de les darreres sessions efectuades per la Junta de Govern Local, 
que són les de 25 d’abril, 2 de maig i 9 de maig de 2022 
 
 
2.- DESPESES 

 
S’ACORDA APROVAR  la relació comptable d’obligacions i propostes de manaments 
de pagament número: O/2022/27, que conté els següents documents d’Autorització, 
Disposició i reconeixement d’Obligació: 
 

- Viatges Plus, P. Aventura secundària, bus + entrada, + guia; d’import 6.924€; 
a,mb càrrec a la partida 02/3300/22609. 

- Empresa Sagalés SA; Servei de transport municipal, abril 22; d’import 
56.864,09€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Empresa Sagalés SA; Servei de transport municipal, línia A7, abril 22; d’import 
15.319,05€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300 



- LL.O.P. Gestió Esportiva SL; mensualitat març 22, sala fitnes, cycling; d’import 
3.112,02€; amb càrrec a la partida 07/3410/22609. 

- LL.O.P. Gestió Esportiva SL; mensualitat març 22, substitucions; d’import 
3.521,09€; amb càrrec a la partida 07/3410/22609. 

- Endesa Energia SAU; consum elèctric; d’import 4.951,57€; amb càrrec a les 
partides 24/3370/22100, 16/9200/22100 i 15/1650/22100. 

- Endesa Energia SAU; consum elèctric; d’import 28.597,90€; amb càrrec a les 
partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 24/3370/22100, 
16/9200/22100 i 15/1650/22100. 

- GMG Plans i Projectes SLP; Honoraris 80% Redacció projecte d’actuació 
específica per a l’autorització...; d’import 9.292,80€; amb càrrec a la partida 
19/1510/62700. 

- Abast Systems And Solutions SL; monitor Led HP 23, compra 24  monitors per 
renovació i dotació de pantalles addicionals Ajuntament; d’import 3.090,34€; amb 
càrrec a la partida 15/9200/62600. 

- Soluciones Avanzadas en Informática Aplicada SL; Subscripció d’un any 
Plataforma Convoca, implementació solució digital per a selecció de personal 
RRHH; d’import 8.712€; amb càrrec a la partida 15/9200/62600. 

- Torrents Sala, Ramon; Equipament d’emergència del vehicle de Protecció Civil; 
d’import 3.587,65€; amb càrrec a la partida 12/1350/21400. 

- ABS Informática SL; contracte de manteniment Simplifica 3.0, amb actes i 
acords, padró d’habitants, mòdul d’eleccions; d’import 3.705,63€; amb càrrec a 
la partida 15/9200/21600. 

 
 
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: 
 

- PRP2022/436, M.J.M.R.; un ajut de 162,38€, pel pagament de factures de 
subministrament d’aigua. 

- PRP2022/452, P.F.F.; un ajut de 20,40€ per a transport 
- PRP2022/457, L.H., un ajut de 38,28€ pel pagament de la taxa del permís 

de residència per causes excepcionals. 
- PRP2022/458, A.S., un ajut de 80€ per a transport 
- PRP2022/466, M.F.R., un ajut de 279,45€ butà a casa. 
- PRP2022/468, D.L.J., un ajut de 360€ renovació targeta moneder 
- PRP2022/469, M.Á.P.C., un ajut de 300€ targeta moneder 
- PRP2022/471, H.M.M., un ajut de 279,45€ per a bombones de butà 
- PRP2022/472, N.G., un ajut de 420€ renovació targeta moneder 

 
 
 
 
 
3.1.2.- PRP2022/451 ACCEPTACIÓ DE L’AJUT PEL FINANÇAMENT DE 
PROGRAMES DE LLUITA CONTRA LA VULNERABILITAT SOCIAL I D'ACCIONS 
DE MILLORA DELS SERVEIS SOCIALS   



 
Expedient: 2022/2200 
 
La Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona va adoptar, en data 10 de març de 
2022,  l’acord (núm. reg. 126/2022) d’aprovació de les concessions del fons de prestació 
“Finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d'accions de millora dels 
serveis socials”,  en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023 (exp. núm. 2021/0021718), 
  
Atès que els ens destinataris han de presentar l’acceptació expressa de la concessió 
abans de l’1 de juliol de 2022. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 

 
Primer.- Aprovar l’acceptació de la concessió  del fons de prestació “Finançament de 
programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d'accions de millora dels serveis socials”,  
en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (exp. núm. 2021/0021718), que pel que fa al municipi de Lliçà d’Amunt 
dóna les següent dades: 
 
 
Ajuntament 

 
NIF 

 
Codi XGL 

Import concedit 
2022 (EUR) 

 
Operació 

 
Posició 

Lliçà d'Amunt P0810600G 22/Y/318183 48.881,95 € 2203000510 111 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.1.6.- PRP2022/459 AJUTS DE MATAERIAL I SORTIDES ESCOLARS PELS 
ALUMNES UCRAÏNESOS DE L’ESCOLA MARTI I POL PEL CURS 2021/2022 
   
Expedient: 2022/2240 
 
Davant l’arribada de nous alumnes a l’escola Marti i Pol provinents d’Ucraïna pel conflicte 
bèl·lic, la Regidoria d’Acció Social proposa un ajut econòmic del 100% en concepte de la 
quota de material i sortides pel curs escolar 2021-2022. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Primer.- Aprovar destinar un total de 361,00€ de la partida d’Acció Social per assumir 
l’Ajuntament amb pressupost propi els ajuts en concepte de material i sortides escolars pels 
alumnes provinents d’Ucraïna a causa del conflicte bèl·lic, que han estat escolaritzats a 
l’escola Martí i Pol, que es relacionen a continuació:. 

 
1. M.D. - 1r 63,50€ 
2. D.K. - 5è  63,50€ 
3. T.T.  - P4  63,50€ 
4. A,T.  - P5  53,50€ 
5. P.T.  - 4t 53,50€ 
6. D.G. - 3r  63,50€ 
 
L’import individual correspon a: 
 
23,50€ Quota de material (part proporcional) 



10,00€ Quota socialització 
10,00€ Activitats culturals (part proporcional) 
10,00€ Quota AFA (part proporcional) una quota per família 
 
Segon.- Notificar aquest acord al centre escolar per la seva facturació.  
 
 
3.2.- SECRETARIA 
 
3.2.1.- PRP2022/473   RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE DISSENY GRÀFIC PER A L’AJUNTAMENT 
DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Expedient: 2022/437 
 
Vist que el dia 4 d'abril de 2022 la Junta de Govern Local va acordar adjudicar el 
contracte del servei de disseny gràfic per a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a l’empresa  
VERTICE MARQUETING S.L., d’acord amb la puntuació obtinguda pels licitadors. 
Aquest acord va ser notificat als licitadors que van concórrer al procediment.  
 
Vist que contra l’esmentada resolució de la Junta de Govern, en data de 13 d’abril de 
2022 (Registre d’Entrada núm. 4832), el senyor S. V. D. L. R., participant en el procés, 
va presentar recurs potestatiu manifestant el seu desacord amb la puntuació final dels 
participants. En concret, manifesta que la puntuació del licitador guanyador en relació a 
la proximitat al municipi s’hauria d’haver realitzat tenint en compte la ciutat de Barcelona 
com a seu professional.  
 
D’acord amb la documentació aportada pel licitador guanyador, la qual pot ser 
consultada a les oficines municipal, s’acredita que aquesta empresa també treballa des 
del municipi de Sabadell, motiu pel qual es considera correcta la puntuació obtinguda 
en relació a la proximitat al municipi segons el que preveu la clàusula vuitena del Plec 
de prescripcions Tècniques i, en conseqüència, no escau estimar el recurs presentat.   
 
De conformitat amb el què estableix l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes legalment, 
ACORDA: 
 
Primer.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat pel senyor S. V. D. L. R., pels 
motius indicats en el cos d’aquesta resolució, ratificant-se en tots els extrems la resolució 
de 4 d'abril de 2022.  
 
Segon: Notificar el contingut d’aquest acord als interessats. 
 
 
3.2.2.- PRP2022/474   SUBMINISTRAMENT D’UNIFORMITAT DE POLICIA LOCAL 
A TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE L’ACM  
 
Expedient: 2022/2336  
 
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 



particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL 
de data 30 d’abril de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va acordar 
adjudicar l’Acord marc de subministrament d’uniformitat de policia local i vestuari de la 
brigada municipal amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per la Comissió 
Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 5 d’octubre de 2020, d’acord amb el 
detall de les empreses que han resultat adjudicatàries en l’Acord marc i que, 
seguidament, es relacionen: 
 
1. CREA UNIFORMES SL – Lot 1. 
2. DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN SA – Lot 3. 
3. INSIGNA UNIFORMES SL – Lots 1, 2 i 7. 
4. MAC UNIFORMES SL – Lots 1 i 2. 
5. SAGRES SL – Lots 1, i 2. 
6. SATARA SEGURIDAD SL – Lots 1, 2 i 3. 
7. SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL. – Lots 1, 2 i 7.  
8. SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL – Lots 1, 2 i 7. 
9. USIS GUIRAO SL – Lots 1, 2 i 3 
 
2.- En data 6 de novembre de 2020, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents 
entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de 
l’Acord marc d’uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipal, licitat per part 
del CCDL. 
 
3.- Amb motiu de la reposició per deteriorament de les fundes de les armil·les anti bales 
i la compra  de les armilles per caducitat, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt està interessat 
en adquirir diferents elements d’uniformitat de policia local per renovar el seu vestuari 
en condicions econòmiques favorables i amb la major celeritat administrativa possible.   
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, 
en la redacció donada per la LRSAL. 
 
Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 
 
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24 
UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 
pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.3 de la 
LCSP. 
 
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen 
per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com per la resta 



de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels 
ens locals. 
 
Per tot això, d’acord als antecedents abans esmentats i als fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt  a l’Acord marc de 
subministrament d’uniformitat de policia local i vestuari de Policia Local  amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.03) 
 
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària  INSIGNA  dels bens 
següents: 
 
Lot Tipus de peça de roba 

o complement 
Mida 
 

Quantitat Import 
Unitat 
(sense 
IVA) 

Import Total 
(sense IVA) 

(núm. 
de lot) 

 Talla/Núm.    

 Polo nou decret estiu   36 1943,92 2352,14 
 Polo nou decret hivern   36 1943,92 2352,14 
 Pantaló nou decret 

hivern 
 36 2630,28 3182,64 

 Pantaló nou decret 
estiu 

 36 2571.56 3111,59 

 Total   9089,83 10998.51 
 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 10998,51 euros 
que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2022, a càrrec de l'aplicació 
pressupostària 2022 12 1320 22104. 
 
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària INSIGNA  , al  CCDL 
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’ACM (preferentment per e-Notum al 
NIF G66436064 i correu electrònic centraldecompres@acm.cat) així com a la resta 
d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
 
3.3.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.3.1.- PRP2022/475   AMPLICACIÓ DE LA PARADA 82 DEL MERCAT SETMANAL    
 
Expedient: 2022/2327 
 
El Sr. J.L.O.J., titular de la parada núm. 82 del Mercat Setmanal dels diumenges a Lliçà 
d'Amunt, ha sol·licitat, per instància amb registre d'entrada número 2982, ampliar 1 
metre la parada. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet la ampliació de la parada sempre que el titular 
estigui al corrent de les obligacions tributàries.  

mailto:centraldecompres@acm.cat


 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’ampliació d’un metre de la parada 82 del Mercat Setmanal dels 
diumenges a Lliçà d'Amunt. 
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat, amb la incorporació d’aquesta ampliació, 
a partir de la corresponent al tercer Trimestre de 2022, d’acord amb l’Ordenança Fiscal 
núm. 19. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.4.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.4.1.- PRP2022/476   ATORGAMERNT DE LLICÈNCIA PER LA TINENÇA DE GOS 
DE RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA T.T.C.    
 
Expedient: 2022/2055 
 
La interessada indicada a continuació ha sol·licitat la llicència administrativa per a la 
tinença d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 T.T.C. Centre Urbà American Stanfforshire Terrier 

  
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
Per tot això, 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 T.T.C. 522 22/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.4.2.- PRP2022/482 CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE 
CONDICIONAMENT DE CAMINS FORESTALS SEGONS PLA DE PREVENCIÓ 
D'INCENDIS (PPI) 
 
EXPEDIENT 2022/2026 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist l’informe, emès en data 29/04/2022, pel tècnic municipal de medi ambient i salut, de 
necessitat i conformitat de contractar el servei de condicionament de camins forestals segons 
el Pla de Prevenció d'Incendis (PPI), i que es transcriu literalment a continuació: 
 



“INFORME PER A LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE CONDICIONAMENT DE CAMINS 
FORESTALS PER A PREVENCIÓ D’INCENDIS SEGONS EL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS 2021-2016 – ANY 2022 
 
1. Antecedents 
La Diputació de Barcelona presta ajut als municipis en materia de prevenció d’incendis forestals, 
tant en la redacció de Plans com en l’execució de treballs de manteniment.  
En aquest sentit, ha aportat el Pla de Prevenció d’Incendis forestals (PPI) pel període 2021-2026 i 
ha atorgat un fons de prestació per portar a terme el manteniment de la xarxa de camins 
forestals planificats per l’any 2022 per un import de 5077,05 € IVA inclòs. Aquest imports 
representa el 85% del cost total dels treballs de manteniment, de manera que l’Ajuntament el 
cofinança amb el 15% restant. 
L’Ajuntament es compromet a contractar els treballs descrits en el PPI. 
 
2. Relació de fets 
2.1. Relació de camins a mantenir i descripció de les feines 

 
2.2. Sol·licitud d’ofertes 
S’han demanat tres pressupostos a empreses especialitzades en el manteniment de camins: 
 

Empresa CIF Import € 
IVA exclòs 

21% 

Import 
€ IVA 
inclòs 
21% 

Obres i Paviments 
Llovet, SL 

B65935975 5.200,00 6.292,00 

Moviterres de 
Llissa, SL 

B62981931 4.936,36 5.973,00 

Mas Oliver 
Jardiners, SL 

B62787080 5.973,00 7.227,33 

 
3. Conclusions 
 
Es proposa adjudicar els treballs de condicionament dels camins forestals 2022 a l’empresa 
Moviterres de Llissa, SL per un import de 5.973,00 € IVA inclòs, a imputar a la partida de despeses 
del pressupost municipal 13.1700.22699. 
 

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. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Moviterres de Llissa, SL, amb CIF B62981931, el 
contracte menor del servei de condicionament de camins forestals segons el Pla de 
Prevenció d'Incendis (PPI), per un import de 5.973,00 € (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 subministrament s’acomplirà 
en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
3.4.3.- PRP2022/483 CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DEL TRACTAMENT 
DE CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE 2022 
 
EXPEDIENT 2022/2024 
 
Vist l’informe, emès en data 29/04/2022, pel tècnic municipal de medi ambient i salut, de 
necessitat i conformitat de contractar el servei consistent en el tractament de control del 
mosquit tigre, i que es transcriu literalment a continuació: 
 

“INFORME SOBRE LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER AL CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE EN EMBORNALS 
DE RECOLLIDA D’AIGÜES DE PLUJA A LA VIA PÚBLICA I EN ALGUNS EQUIPAMENTS - 2022 
 

1. Antecedents 
El mosquit tigre (Aedes albopictus) és originari del sud-est asiàtic i es va detectar a Catalunya per 
primera vegada l'estiu de 2004. Se'l reconeix per les ratlles blanques al cap, el cos i les potes. El mosquit 
adult fa entre 2 mm i 10 mm. 

Els ous i les larves viuen en petites basses d'aigua estancada, en àrees exteriors properes a la presència 
humana. Per això, la mesura més eficaç per evitar-ne la proliferació és eliminar els llocs amb aigua on 
creixen. 

La presència del mosquit és molt molesta pel nombre tan elevat de picades que causen els exemplars 
femella. Aquest mosquit té la capacitat d'actuar com a vector (transmissor) d'algunes malalties, com 
les produïdes pels virus Chikungunya, dengue i Zika. A Catalunya s'han detectat casos importats 
d’aquestes malalties. Tots ells tenen antecedents d’haver viatjat a zones endèmiques com són el sud-
est asiàtic, l’Àfrica o el Carib i d’haver estat picats per mosquits durant la seva estada. 

En la lluita contra la seva expansió són tan importants les mesures de vigilància i control que s’impulsen des 
de les administracions i es duen a terme als espais públics com les actituds individuals dels ciutadans, que 
porten a evitar zones de cria als espais privats. De fet, només 2 de cada 10 dels possibles punts de cria del 
mosquit tigre es troben a l’espai públic. Entre aquests darrers, cal destacar els embornals d’aigües de pluja 
que retenen aigua, ja que són focus d’alta reproductivitat. 
A Lliçà d’Amunt es va detectar aquest insecte per primera vegada l’any 2008. Des de l’any 2019 es fa un 
programa de tractament larvicida de mosquit tigre als embornals d’aigües de pluja amb retenció d’aigua, 
consistent en una aplicació mensual entre els mesos de maig a octubre. Això es fa sobretot a la via pública 
(578), però també en els embornals interiors d’alguns equipaments escolars (71), amb un total de 649 
embornals tractats. 
 

1.1. Valoració d’ofertes 
1.1.1. Sol·licitud d’ofertes 

S’han demanat dues ofertes a empreses especialitzades en el control de plagues:  
 Empresa CIF 
1 Anticimex 3D Sanidad Ambiental, SAU     A82850611 
2 Xplora Plagas, SL B06787071 

1.2. Import de les ofertes 



 EMPRESA 
BASE 

IMPOSABLE IVA 21% TOTAL 

1 
ANTICIMEX 3D SANIDAD 
AMBIENTAL, SAU 6.947,23 1.458,92 8.406,15 

2 XPLORA PLAGAS, SL 1.033,06 216,94 1.250,00 
 
L’oferta d’Anticimex és per 5 aplicacions i l’oferta de Xplora Plagas és per 1 aplicació. La comparació 
econòmica per a 5 aplicacions és: 
 

 EMPRESA 
BASE 

IMPOSABLE IVA 21% TOTAL 
1 ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, SAU 6.947,23 1.458,92 8.406,15 
2 XPLORA PLAGAS, SL 5.165,30 1.084,71 6.250,01 

 
2. Conclusions 

 
Es proposa adjudicar el contracte a l’empresa Xplora Plagas, SL , a imputar a la partida del pressupost 2022: 

26.3110.2269 “ 
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. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa XPLORA PLAGAS, SL, amb CIF B06787071, el 
contracte menor del servei consistent en el tractament de control del mosquit tigre, per 
un import de 6.250,01 € (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 subministrament s’acomplirà 
en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
3.5.- ESPORTS 
 
3.5.1.- PRP2022/461 ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR PEL 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TANCAMENT PERIMETRAL DEL 
PATINÒDROM 
 
Expedient: 2022/1752 
 
Vist l’informe emès pel tècnic municipal d’esports, de necessitat i conformitat de contractar el 
servei de subministrament i col·locació de tancament perimetral del Patinòdrom, i que es 
transcriu literalment a continuació: 
 



INFORME DE NECESSITAT I CONFORMITAT DE CONTRACTE MENOR (OBRES 
VEC INFERIOR A 40.000€, SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS VEC INFERIOR A 

15.000€) 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
Es necessària la contractació del  

• Servei de subministrament i col·locació de tancament perimetral del Patinòdrom de Lliçà 
d’Amunt. 

• Import de 10.325,37€ més IVA  
• Empresa: Hierros TOUS, S.L.U. 
• NIFB63962831 
• Termini: 2022  
• Partida pressupostaria: 2022 17 1532 61900 
• RC: 2022/209 
•  Núm. Expedient 
•  Descripció del contracte subministrament i col·locació de tancament perimetral del 

Patinòdrom. 
• Tots els imports (amb IVA i sense) 
o 12.493,70€ amb IVA 
o 10.325,37€ sense IVA 
• 21% IVA  
• Adjudicatari (Nom, NIF, País, Província i Municipi) 
o HIERROS TOUS, S.L.U 
o B63962831 
o Espanya, Barcelona, Parets del Vallès 
•  Codi CPV (Vocabulari comú de contractes públics)   

□ 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) 

B63962831 HIERROS TOUS, S.L.U 10.325,37€ 12.493,70€ 
B65314502 MALLARAPID 11.488,18€ 13.900,70€ 

A58358037 RIVISA INSUSTRIAL 
DE CERRAMINETOS 
METALICOS, S.A. 

10.977,00€ 13.282,17€ 

 
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 
-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:  
 



El subministrament i la col·locació de tancament perimetral a la instal·lació esportiva del 
Patinòdrom de Lliçà d’amunt, segons les especificacions sol·licitades a les empreses i 
anotades al pressupost facilitat. 
 
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 
 
A Lliçà d’Amunt, 13 d’abril 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. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa HIERROS TOUS, amb NIF B63962831, i codi 
CPV, el contracte menor del servei de subministrament i col·locació de tancament 
perimetral del Patinòdrom, per un import de 12.493,70 Euros (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/subministrament es realitzarà en format electrònic. Per a la seva tramitació 
en el web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
3.5.2.- PRP2022/462 ADJUDICACIÓ DE L’ARRENDAMENT DEL BAR DEL CAMP 
DE FUTBOL 
 
EXP 2022/1415 
 



La Junta de Govern Local va aprovar, a la sessió del 23 de març de 2022, el Plec de clàusules 
tècniques i administratives particulars que han de regir el procediment per a l’adjudicació de 
l’arrendament del bar del camp de futbol 

Una vegada anunciada la licitació, finalitzat el període de presentació de proposicions i 
obertes les pliques per part de la mesa de contractació, aquesta, en reunió efectuada el 5 de 
maig de 2022, va acordar elevar a la Junta de Govern Local, la conseqüent proposta 
d’adjudicació.  

Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Adjudicar, de manera provisional, el contracte d’arrendament del bar del camp de 
futbol, a la senyora V. J. P., per l’import de 250€, IVA exclòs, per temporada.  

Segon.- Requerir a l’empresa proposada, per a que en el termini de 10 dies presenti la 
documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva, d’import 500€. 

Tercer.- Una vegada presentada la documentació assenyalada en el punt SEGON, es 
considerarà com a definitiva l’adjudicació del contracte i es citarà a l’adjudicatari per la 
signatura del mateix. 

Quart.- De no complimentar-ne adequadament el requeriment en el termini assenyalat, 
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-ne en aquest cas a recavar la 
mateixa documentació al licitador següent, en l’ordre en que hagin quedat classificades les 
ofertes. 

Cinquè: Publicar l’adjudicació als diaris oficials corresponents i al perfil del contractant. 
Sisè.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.5.3.- PRP2022/465 CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE 
RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DEL PATINÒDROM 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist l’informe, emès en data 3 de maig de 2022, pel tècnic municipal d’esports, de necessitat 
i conformitat de contractar l’obra de reposició i renovació del paviment del Patinòdrom, i que 
es transcriu literalment a continuació: 
 
INFORME DE NECESSITAT I CONFORMITAT DE CONTRACTE MENOR (OBRES VEC 
INFERIOR A 40.000€, SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS VEC INFERIOR A 15.000€) 

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
Es necessària la contractació del  

• Obra de reparació del terra del patinòdrom 
• Import de 25.048,80€ més IVA  
• Empresa: Pintures i Aplicacions Hilario S.L. 
• NIFB62442108 
• Termini: 2022  
• Partida pressupostaria: 2022 07 9240 62300 
• RC: 2022/238 
•  Núm. Expedient 2022/2282 
•  Descripció del contracte subministrament i col·locació de tancament 

perimetral del Patinòdrom. 



• Tots els imports (amb IVA i sense) 
o 30.309,048€ amb IVA 
o 25.048,80€ sense IVA 

• 21% IVA  
• Adjudicatari (Nom, NIF, País, Província i Municipi) 

o Pintures i Aplicacions Hilario S.L. 
o B62442108 
o Espanya, Barcelona, Sabadell 

•  Codi CPV (Vocabulari comú de contractes públics)   

□ 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) 

B62442108 Pintures i Aplicacions Hilario S.L. 25.048,80€ 30.309,048€ 

B33961715 Impercanal 45.430,00€ 54.970,30€ 

    

No s’ha trobat un tercer pressupost. 

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 

-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:  
 
El subministrament i la col·locació de tancament perimetral a la instal·lació esportiva del 
Patinòdrom de Lliçà d’amunt, segons les especificacions sol·licitades a les empreses i 
anotades al pressupost facilitat. 
 
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 
 
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. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Pintures i Aplicacions Hilario S.L, amb NIF B62442108, 
el contracte menor de l’obra de reposició i renovació del paviment del Patinòdrom, per 
un import de 30.309,048€ Euros (IVA inclòs), per un termini de data inici d’execució 
agost 2022 i data fi prevista agost 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. 
 
  

3.6.- COOPERACIÓ I MIGRACIÓ 
 
3.6.1.- PRP2022/438 PROPOSTA D'AJUT PER ACOLLIMENT REFUGIATS 
D'UCRAÏNA C. ---------------- 
 
Expedient: 2022/2145 
 
En data 27 d’abril el senyor M. R., veí de Lliçà d’Amunt i amb residència al carrer -------------, 
s’ha posat en contacte amb la regidoria de cooperació per informar que te acollits al seu 
domicili 5 persones refugiades de la guerra d’Ucraïna. 



 
Les persones acollides son: 
 

- A.B. – 3/5/1958 
- A.Z. – 2/5/1984 
- O.B. – 21/7/1984 
- D.Z. – 25/9/2014 
- M.B. – 27/4/2012  

 
En data 9 de maig, des de les regidories d’Acció Social i Cooperació, realitzem una entrevista 
als nouvinguts per comprovar la seva situació i detectar necessitats. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cooperació i migració,  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’accés al banc d’aliments, 1 cop al mes, amb productes d’alimentació de 
primera necessitat per a 5 persones per la família acollida. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.6.2.- PRP2022/439   PROPOSTA D'AJUT DE SUPORT EDUCATIU 
 
Expedient: 2022/2147 
 
1 – La sra. Y.K., refugiada d’Ucraïna que està residint al carrer -------------- ens ha sol·licitat 
suport econòmic per poder cobrir la despesa de l’activitat esportiva de piscina per al seu fill 
D. K., diagnosticat d’autisme i amb necessitat de practicar aquesta activitat esportiva per 
prescripció mèdica. 
 
2 – Que ens hem posat en contacte amb la Piscina Municipal de Caldes de Montbui i ens 
han ofert una plaça per al seu nivell. 
 
3 – Que l’import de l’activitat que ens han facilitat des de la Piscina de Caldes de Montbui es 
el següent: 

Grup de Taurons (nivell més alt que tenim abans de federar-los) 
• Dilluns i dijous a les 18.45h ( 40’ de curset) 
• Preus: 124€ mensual 
• Calendari: del 16 de maig fins al 18 de juny amb possibilitat d’ampliar el 

proper curs de setembre a desembre. 
Vista la proposta del regidor de cooperació i migració, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de despesa per a cobrir el curs de la pràctica esportiva de 
piscina municipal per al D.K. entre els dies 16 de maig i 18 de juny amb possibilitat d’ampliar 
al proper curs entre setembre i desembre de 2022, si continuen residint al nostre municipi. 
 
Segon.- Que aquesta despesa s’assumeixi amb càrrec a la partida 04 232 48002 d’Acció 
Social. 
 
 



3.6.3.- PRP2022/443 PROPOSTA D'AJUT PER ACOLLIMENT REFUGIATS 
D'UCRAÏNA C. -----------------  
 
Expedient: 2022/2145 
 
En referència a la família de 5 membres d’origen ucraïnès amb estatus de refugiat acollida 
al carrer --------------, un cop feta l’entrevista per detectar necessitats des de Cooperació i 
Serveis Socials, es proposa facilitar targetes de transport públic per als 5 membres de la 
unitat familiar. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cooperació i migració, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar el lliurement de 5 targetes TUsual de forma mensual amb càrrec a la partida 
d’Acció Social 04 232 48002 Pper als refugiats provinents d’Ucraïna acollit al carrer -----------
-- 
 
Segon.- Notificar aquest acord als els interessats. 
 
 
3.7.- INTERVENCIÓ 
 
3.7.1.- PRP2022/481 CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES I 
ACTIVITATS D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL PER A L’ANY 2022 (SEGON 
GRUP) 
 
Expedient: 2022/2380  
 
Vista la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 
18.03.2022, de les convocatòries per a l’any 2022, de subvencions per a projectes i 
activitats d’utilitat pública i interès social de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en règim de 
concurrència competitiva, d’acord amb les Bases reguladores específiques publicades 
al BOPB el 10.07.2020. 
 
Atesos els informes tècnics de les regidories de Joventut, Gent gran, Locals socials i 
Centres cívics, en aplicació dels criteris de valoració de cada convocatòria, respecte les 
sol·licituds de les entitats que s’hi han acollit dins el termini de presentació, del 21 de 
març fins a l’1 d’abril de 2022. 
 
Vist que les regidories compten amb les respectives aplicacions dins el pressupost 
municipal de despeses de l’any 2022, per atendre el pagament dels ajuts que s’hi 
aprovin.  
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar la concessió de la següent subvenció, dins la convocatòria de Joventut 
(2022-JOV), a càrrec de l’aplicació 02 3300 48000: 

 Entitat CIF Subvenció, en € Pagament 50%  
Associació Juvenil Tricric G67170019 900,00 450,00 

Total:  900,00 450,00 



 
SEGON: Aprovar la concessió de les següents subvencions, dins la convocatòria de Gent 
gran (2022-GEN), a càrrec de l’aplicació 06 3370 48000: 
 

 Entitat CIF Subvenció, en € 
1 Ass. de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt  G63533293 1.000,00 
2 Ass. Veïns Can Rovira Nou G59737700 209,00 
3 Ass. Jubilats i Pensionistes Palaudàries G65895377 0,00 
Total:  1.209,00 

 
Desestimar la sol·licitud de l’entitat Associació de Jubilats i Pensionistes de Palaudàries (CIF 
G65895377), pel motiu que ha estat presentada el 4 d’abril de 2022 (registre d’entrada 2022-
4410), fora del termini exigit a la convocatòria i no ha presentat cap documentació, només la 
instància genèrica sense cap document adjunt, segons indica l’informe tècnic de data 
13.05.2022. 
 
TERCER: Aprovar la concessió de les següents subvencions, dins la convocatòria de Locals 
socials (subvencions barris, codi 2022-LOC), a càrrec de l’aplicació 23 3370 48000: 
 

 Entitat CIF Subvenció, en € 
1 AV Can Rovira Nou G59737700 800,00 
2 AV Can Farell G59466060 100,00 
3 AV Can Xicota G62539697 100,00 
4 Ass. de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt  G63533293 0,00 

Total:  1.000,00 
 
Desestimar la sol·licitud de l’entitat Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt (CIF 
G63533293), presentada en data 01.04.2022 (registre d’entrada 2022-4305), en vista de 
l’informe tècnic de data 10.05.2022, que indica que, “D’acord amb la normativa que regula 
aquesta convocatòria, la subvenció demanada per l’entitat Associació de Gent Gran de Lliçà 
d’Amunt queda denegada per no correspondre als requisits que es regulen en les bases 
específiques de la convocatòria, en la que s’especifica que les activitats proposades s’han 
de realitzar als locals socials. L’activitat que presenta aquesta entitat és per realitzar al Casal 
de la Gent Gran i no als locals socials.” 
 
QUART: Declarar deserta la convocatòria de Centres cívics (2022-CC), per no haver-se 
presentat cap sol·licitud de subvenció dins el termini establert, segon indica l’informe tècnic 
de data 13.05.2022. 
 
CINQUÈ: Aprovar, en la convocatòria de Joventut, el pagament del 50% de l’ajut un cop 
aprovat, i la resta es pagarà quan s’aprovi la justificació de l’ajut, i respecte les convocatòries 
de Gent gran i de Locals socials, es farà un sol pagament quan s’aprovin les justificacions, 
segons estableix cada convocatòria. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2022/489 AJUTS INDIVIDUALS PER INFANTS I ADOLESCENTS PELS 
CASALS MUNICIPALS "ESTIU ÉS TEU 2022” 
 
Expedient: 2022/2373 



 
Vist el Decret número 482 de 16 de maig de 2022, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Ratificar el Decret número 482 de 16 de maig de 2022, que és del següent 
contingut: 
 

“DECRET APROVACIO AJUTS INDIVIDUALS CASALS MUNICIPALS “ESTIU ÉS 
TEU 2022” 
 
Atès que es va obrir el període d’inscripcions als Casals municipals “Estiu és teu 
2022” del dia 1 al 15 de maig de 2022. 
 
Vist que durant el termini comprès entre l’1 i el 8 de maig les famílies podien sol·licitar 
un ajut individual a l’Àrea d’Acció social per valorar una beca pel seu fill/a.  
 
Vist que s’han valorat les sol·licituds presentades segons els criteris establerts al 
Reglament per a la gestió de les prestacions econòmiques de Serveis socials. 
 
Atès que és urgent aprovar els ajuts per tal de poder finalitzar el procés de 
formalització de places. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Aprovar, amb càrrec a la partida d’Acció Social, els ajuts individuals que es 
relacionen a la llista que s’adjunta a aquesta resolució, destinant un total de 13.141,66  
euros, per un total de 61 places. 
 
Segon.- Informar i notificar els ajuts aprovats a les Àrees d’esports i de Joventut per 
acabar el procés de formalització de les places. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local. 

 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 19,00 h, de tot el que 
jo com a secretària certifico. 
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