
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 28 DE NOVEMBRE DE 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:45 
 
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: 
 
Lourdes Martín Montero 
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 SESIÓ ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, que fou 
el dia 21 de novembre de 2022 
 
 
2.- DESPESES 
 
2.1.- Disposició de Despesa 
 
S’acorda aprovar al Document de disposició de despesa, corresponent a l’empresa 
APINDEP Ronçana SCCL, per l’import de 10.784,50€ corresponent a Lots i detalls de Nadal 
pels treballadors i treballadores de l’Ajuntament, amb càrrec a la partida 16/9200/22601. 
 
 
 
2.2.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació 
 



S’ACORDA APROVAR la relació comptable d’obligacions i propostes de manament de 
pagament número O/2022/73, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició 
i Reconeixement d’Obligació: 
 

- Transports i Serveis Pou Padrós Sl; treballs d’excavació per fer la banqueta, retirada 
de terres i runes; d’import 3.363,80€; amb càrrec a la partida 19/1510/62700. 

- Equipdràulic SL; reparació en grua; d’import 10.531,26€; amb càrrec a la partida 
17/9200/62202. 

- Comercial Gasuir SL; venda manual combustible A/2022/55; d’import 3.098,41€; 
amb càrrec a la partida 16/9200/22103. 

- Comercial Gasuir SL; venda manual combustible A/2022/56; d’import 8.345,57€; 
amb càrrec a la partida 18/1621/22103. 

- Comercial Gasuir SL; venda manual combustible A/2022/58; d’import 7.435,19€; 
amb càrrec a l apartida 18/1621/22103. 

- Petro Santa Eulàlia SL; adquisició gasoil C; d’import 3-072€; amb càrrec a la partida 
03/3230/22102. 

- Eines per Tothom; Curs de formació; d’import 5.400€; amb càrrec a la partida 
08/4300/22706. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transports, línia A7, octubre 22; d’import 
15.319,05€, amb càrre  

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

- Ausolan RCN SLU; Beques monitoratge; d’import 3.681,34€; amb càrrec a la partida 
04/2310/48002. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- GENT GRAN 
 
3.1.1.- PRP2022/1032   RETORN DE LA INSCRIPCIÓ A L’EXCURSIÓ A LA 
GARROTXA DINS LA SETMANA DE LA GENT GRAN 
 
Expedient: 2022/5860 
 
L’Ajuntament, des de la regidoria de la Gent Gran ha organitzat la Setmana de la Gent Gran. 
Una de les activitats ha estat una excursió a la Garrotxa, on els usuaris van pagar l’import de 
20€ per la inscripció. 
 
Algunes persones, han demanat la devolució de l’import de la inscripció pel fet de no poder 
assistir-hi, per causes justificades. En aquests casos se’ls hi retorna els diners que en el seu 
dia van avançar  per  contractar el servei. 
 
El càrrec per retorn de l’activitat s’ha d’imputar a la R/C:  2022/532  de la partida 06 3330 
22609 
El total de despeses a retornar és de 80 euros 
 
Vista la proposta de la Regidora de gent Gran, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
 
Únic.- Aprovar el retorn a les senyores M.D.S.P. i M.P.M. de la quantitat de 40€ a cadascuna, 
en concepte de devolució de la inscripció a la sortida a la Garrotxa, a la qual no van poder 
assistir per causa justificada: 



 
 
3.2.- RECURSOS HUMANS 
 
3.2.2.- PRP2022/1045 NOMENAMENT D’UN OFICIAL DE PRIMERA DE JARDINERIA 
I CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL A TRAVÉS DE CONCURS-OPOSICIO 
 
Expedient: 2022/1309 
 
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador de les proves per a la provisió d'una 
plaça d’oficial primera adscrita al departament de medi ambient i salut en règim laboral 
temporal i constitució de borsa de treball. 
 
Es proposa l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Nomenar com a oficial primera adscrit al departament de medi ambient i salut, grup 
C1, en règim laboral temporal, al senyor O. B. R. 
 
Segon.- Constituir la borsa de treball d’aquesta plaça que estarà formada per: 
 
- A. M. S. 
- R. S. M. 

 
Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats 
 
Quart,. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
 
3.3.- ACCIÓ SOCIAL 
 
3.3.1.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, el pal 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:  
 

- PRP2022/986, L.F.R., un ajut de 360€, corresponents al 80% de l’import del viatge 
d’estudis  

- PRP2022/1011, I.D.I., un ajut de 50€ per a medicació 
- PRP2022/1010, J.G.S., Devolució del cobrament erroni Tassad, 7,21€ 
- PRP2022/1026, C.M.G., un ajut de 360€ targeta moneder d’alimentació i higiene 
- PRP2022/1030, M.A.B.L., un ajut de 1201,2€, corresponent al  60% menjador 

escolar de dos alumenes al Taller “Xavier Quincoces” 
- PRP2022/1036, M.A.F.R., un ajut de 100€ per a butà –Treva hivernal 
- PRP2022/1037, J.F.P., un ajut de 40€ per a transport 
- PRP2022/1038, R.T.D., un ajut de 300€ renovació targeta moneder alimentació i 

higiene 
- PRP2022/1028, A.R.C., Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,53€ 

mensuals 
-  
- PRP2022/1029, C.D.C., Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,53€ 

mensuals 
- PRP2022/1031, F.N.D., un ajut de 150€ per a alimentació i higiene 



- PRP2022/1049, S.G.R., un ajut de 281€ ajut sanitari de sessions terapèutiques 
infantils 

- PRP2022/1052, B.A.L., un ajut de 480€ renovació targeta moneder 
 
 
3.3.2.- PRP2022/1034 LIQUIDACIÓ TELEASSISTÈNCIA CORRESPONENT AL 
COPAGAMENT DEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE ELS DIES 1 DE MAIG I 31 
D’AGOST 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: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació de deute del Servei local de teleassistència  comprès entre els 
dies 1 de maig i 31 d’agost de 2022, per l’Import Total de 7.278,17.-€. 
 

MES  
IMPORT 
FACTURAT 

maig-22 1802,4 
juny-22 1822,22 
jul-22 1840,1 
ag-22 1813,45 
TOTAL 2ON QUADRIMESTRE 
2022 7.278,17 € 

 
 
3.4.- SECRETARIA 
 
3.4.1.- PRP2022/1041 FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE LA 
FINCA DE CAN DUNYÓ    
 
EXPED-54/2012 
 
 
 
En data de 20 de juny de 2012 l´Ajuntament de Lliçà d´Amunt i la família R. C. van signar 
contracte mitjançant el qual el primer arrendava al segon el conjunt rural immobiliari 
existent a la finca de Can Dunyó, constituït per una masia i altres construccions.  
 



Vist que la durada del contracte era de 10 anys i que l’arrendatari ha exposat mitjançant 
escrits d’1 de juliol de 2022 (Registre d’Entrada núm. 9009) i 24 de novembre de 2022 
(Registre d’Entrada núm. 14755) la seva voluntat de finalitzar el contracte, sol·licitant a 
la vegada el retorn de la fiança de 300 euros dipositada en el seu dia. 
 
Vist que, segons informe del Serveis Territorials de 21 de novembre de 2022, la masia 
està en un normal estat de conservació, no existeix cap impediment per al retorn de la 
fiança dipositada.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acordar la finalització del contracte d’arrendament del conjunt rural immobiliari 
existent a la finca de Can Dunyó signat amb el senyor J. R. A., d’acord amb l’exposat 
anteriorment.   
 
Segon.- Practicar el retorn de la garantia definitiva en els termes anteriorment exposats 
i d’acord amb el contracte signat entre les parts.  
 
Quart.- Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris 
per dur a terme l’operació. 
 
 
3.4.2.- PRP2022/1039 APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ 
DE L’ARRENDAMENT DE LA FINCA DE CAN DUNYÓ    
 
EXPED. 5895/2022 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt és propietari, des de l’any 2008, de la Masia existent a la 
finca de Can Dunyó, la qual està inscrita al registre de la propietat núm. 2 de Granollers 
al Tom 2273, llibre 163, foli 179, finca 301. 
 
L’esmentada Masia consta en el Catàleg de béns protegits dins el catàleg de masies i 
cases de camp amb el número amb la nomenclatura a.18 del POUM aprovat inicialment 
pel Ple de l’ajuntament en sessió de 27 de maig de 2010. 
 
Aquest conjunt rural està constituït per la masia de Can Dunyó i altres construccions 
d’ús ramader annexes, en concret un edifici de dos plantes destinat a corts i magatzem 
agrícola amb una escala en la part est; quatre porxos, dos davant i dos darrera del 
conjunt, tot ells d’ús agrícola; així com un porxo d’estructura metàl·lica i cobert de 
fibrociment ondulat destinada a paller i un cobert que resta de les antigues corts de 
vaques ja desaparegudes.  
 
Recentment ha finalitzat el contracte d’arrendament signat amb uns particulars l’any 
2012, essent necessari licitar un nou arrendament de la Masia per tal de garantir-se la 
seva estanqueïtat i durabilitat.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
 
 
 
 
 



Primer.- Aprovar el plec de condicions que ha de regir l’arrendament de la Masia existent 
a la finca de Can Dunyó de Lliçà d'Amunt, mitjançant procediment obert i forma licitatòria 
atenent a diversos criteris.  
 
Segon.- Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris 
per dur a terme l’operació 
 
 
3.5.- INFÀNCIA I JOVENTUT 
 
3.5.1.- PRP2022/1017   DEVOLUCIÓ DE L’IMPORT D’UNA PART D’INSCRIPCIÓ AL 
CASAL ESTIU 2022 
 
Expedient: 2022/5740 
 
La Regidoria de Joventut va organitzar el Casal d’Estiu 2022, que va tenir lloc durant els 
mesos de juny i juliol. Durant el mes de juliol l’infant G.A.C. no va poder assistir l’última 
setmana de juliol per qüestions mèdiques justificables, per tant, se li ha de retornar a la seva 
família l’import corresponent als serveis de casal de matí i casal de tarda de la última 
setmana. L’import proporcional és de 50,10€.  
 
Vista la proposta del Regidor d’infància i joventut 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el retorn al Sr., A.A.S. de l’import de 50,10€ corresponent als serveis de Casal 
d’Estiu 2022 de matí i de tarda de l’última setmana, a la qual no va poder assistir per causes 
justificades.. 
 
 
3.5.2.- PRP2022/1018 APROVACIÓ DE BESTRETA PER L’ACTIVITAT DE FLUOR 
PARTY DEL 3 DE DESEMBRE DE 2022   
 
Expedient: 2022/5802 
 
La Regidoria de Joventut organitza una activitat anomenada “Flúor Party” pel dia 3 de 
desembre de 2022. Per poder preparar l’activitat cal disposar d’una bestreta per fer compres 
de materials més específics i concrets, per això es sol·licita uns bestreta de 100€.  
 
Vista la proposta del Regidor de Joventut. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la disposició d’una bestreta de 100€ per destinar a la compra de materials 
específics i concrets per a l’activitat de Fluor Party, que anirà a la partida de Joventut número 
3300 22609 i al número d’RC 2022/516.  
 
 
 
 
 
3.6.- NOVES TECNOLOGIES 
 
3.6.1.- PRP2022/1040 COMPRA D’UNA PANTALLA PER A PROJECCIONS A LA 
SALA REUNIONS DE SERVEIS TERRITORIALS    



 
ANTECEDENTS 

1.- La Comissió executiva del 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 28 de maig de 2020 i publicats al perfil de contractant de 
l’entitat, en la seva sessió extraordinària de data 3 de desembre va acordar adjudicar 
l’Acord marc de subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de 
programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d’acord amb el detall de 
les empreses que han resultat adjudicatàries en l’Acord marc i que, seguidament, es 
relacionen: 
1. Algoritmos Procesos y Diseños, Sa, Lots 1, 2, 14, 16 I 28. 
2. Bechtle Direct, SLU, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 I 14. 
3. Icot, Informàtica i Comunicacions de Tarragona, S.A, Lots 1,2, 3, 7, 8, 10, 13, 15, 16 
I 27. 
4. Sistemes d’Organització, SA, Lots 1, 2, 4, 5, 15, 16, 18 I 19. 
5. Telefónica Sol. de Infor. y Comunica. de Esp, SAU, Lots 1,2,3,4,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 I 14. 
6. Punt Informatic i Creatiu, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 I 12. 
7. Ricoh España, SLU, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26 I 
27. 
8. Servicios Microinformática, SA, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 I 14. 
9. Omega Peripherals, SL, Lots 1, 3, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 24, 25 I 27. 
10. Itglobal, SL, Lots 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 
27 I 28. 
11. Abast Systems & Solutions, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 24 I 25. 
12. Saytel Serv.Infor, SA, Lots 
2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27 i 28. 
13. Asseco Spain, SL, Lots 3, 4, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 20 I 28. 
14. Informática El Corte Inglés, SA (Inetum), Lots 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 I 14. 
15. Ticnova Quality Team, SL, Lots 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 27 I 28. 
16. Dagram Ti, SL, Lots 11, 12, 25 I 26. 
17. Audiovisuales Data, SL, Lots 13 I 14. 
18. Id Grup, SA, Lots 13, 15, 17, 27 I 28. 
19. BBVA, SA, Lots 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 I 28. 
 
3.- En data 8 de gener de 2021, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord 
marc d’equips i informàtics, licitat per part del CCDL. 
 
FETS 
 
1.- L’Ajuntament ha traslladat part del personal a una nova dependència municipal 
dotada d’una sala de reunions. 
 
2.- L’Ajuntament té la necessitat d’equipar la sala de reunions amb una pantalla per 
poder fer projeccions durant les reunions, presentacions i altres activitats que 
requereixen l’ús de recursos multimèdia. 
 
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 del municipi de Lliçà d’Amunt a l’Acord marc de 
subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.09) 
 
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària INETUM ESPAÑA, S.A. dels 
bens següents: 
 
Lot Descripció dels equips Quantita

t 
Import Unitat 
(sense IVA) 

Import Total 
(sense IVA) 

13 Pantalla Samsung QBR65R 1 1.025 € 1.025 € 
 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 1.240,25 € iva 
inclòs que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2023, a càrrec de 
l'aplicació pressupostària 2023/15.9200.62600. 
 
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària INETUM ESPAÑA, 
S.A., al  CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través 
d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de 
publicitat que siguin preceptius. 

 
 



4.-  AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2022/1047. CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DE PROJECTE 
EXECUTIU D'UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM 
COMPARTIDA AL PAVELLÓ DE LLIÇÀ D'AMUNT. PER DEMANAR UNA 
SUBVENCIÓ SEGONS EL PLA DE RECUPERACIÓ PER EUROPA “NEXT 
GENERATION EU” 
 
Expedient: 2022/5942 
 
1 –L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt vol realitzar una instal·lació fotovoltaica al Pavelló d’esports 
de Lliçà d’Amunt, d’una potència inferior als 100Kw on es vol compartir l’energia generada 
amb els diferents edificis municipals. 
 
2 – El Reial Decret 477/2021 de 29 de juny de 2021 presenta una línia de subvencions a 
nivell estatal per les instal·lacions de generació d'energia elèctrica amb plaques 
fotovoltaiques.  
 
3 – Per tal de demanar la subvenció, es necessita que es realitzi un projecte executiu de la 
instal·lació fotovoltaica al Pavelló. Per aquest motiu s’ha demanat pressupost a tres 
empreses, les quals han presentat els següents preus amb IVA:  
 
EMPRESA IMPORT AMB IVA 
Comercial Vallesana de Suministros,S.A. 6.221,87 € 
Azimut 360 SCCL 4.954,95 € 
Suno Enginyeria De Serveis Energètics SCCLP 3.234,33 € 

 
4 –  Es proposa adjudicar la feina a l’empresa Suno Enginyeria de Serveis Energètics 
SCCLP, ja que ha presentat l´import més baix. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i obres públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar els treballs de redacció del projecte executiu d’una instal·lació 
fotovoltaica al Pavelló d’esports de Lliçà d’Amunt, a l’empresa Suno Enginyeria de Serveis 
Energètics SCCLP, per l’import de 3.234,33€.  
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
4.2.- PRP2022/1048 APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES 
OBRES D'AMPLIACIÓ DEL CARRER FÀBRICA A LLIÇÀ D'AMUNT    
 
Expedient: 2022/5941 
 
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 2 de setembre de 2022 es va aprovar 
l’expedient per la contractació de les obres d’ampliació del carrer Fàbrica a Lliçà d’Amunt, 
així com el Plec de clàusules administratives particulars, i es va autoritzar la despesa 
corresponent. 
 
En data 2 de novembre de 2022 es va proposar l’adjudicació del contracte a l’empresa 
BARNASFALT SA i se li va requerir que aportés la documentació necessària segons el Plec 
de clàusules administratives particulars.  



 
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 14 de novembre de 2022, es va procedir a 
l’adjudicació del contracte que va ser notificada als licitadors i feta pública al perfil del 
contractant. 
 
En data 18 de novembre de 2022 es signa el contracte per ambdues parts. 
 
En data 25 de novembre de 2022 BARNASFALT SA fa entrega a l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt del Pla de Seguretat i Salut per a la seva aprovació.   
 
Tal i com indica l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, en el cas de les 
Administracions públiques, el pla, amb el corresponent informe del coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, s’elevarà per la seva aprovació a 
l’Administració pública que hagi adjudicat l’obra.  
 
En data 25 de novembre de 2022 l’enginyer tècnic municipal d’obra pública i actuant també 
com a coordinador de seguretat i salut de l’obra en qüestió, ha informat favorablement el Pla 
de Seguretat i Salut aportat per BARNASFALT SA. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres d’ampliació del carrer Fàbrica a Lliçà 
d’Amunt. 
 
 
4.4.- PRP2022/1055   ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL PARC DE 
NADAL 2022    
 
Expedient: 5144/2022 
 
Vista la proposta formulada en data 17 de novembre de 2022 per la Tècnica de Joventut per 
a l’adjudicació del contracte del servei de gestió de l’activitat anomenada “Parc de Nadal” 
que es realitza al Pavelló d’Esports Municipal del municipi de Lliçà d’Amunt, destinat a infants 
entre 0 i 12 anys, 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. La puntuació resultant de la proposta és la següent: 
 
Licitador       Puntuació 
Game Explorers SL      70,5  
Triajock SL       76 
Plus Arts. Organización de Eventos SlL   71 
Oktitans SL       77 
Puntajocs SL       71 
 
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 del servei de gestió de l’activitat “Parc de Nadal” de Lliçà 
d’Amunt a l’empresa OKTITANS SL, per l’import de 10.500 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. 
 
 
4.5.- PRP2022/1057 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES 
D’EIXAMPLAMENT I REASFALTAT DEL CAMÍ DE CA L’ARTIGUES 
 
Expedient: 4106/2022 
 
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’Eixamplament i reasfaltat del Camí de Ca 
l’Artigues de Lliçà d’Amunt.  
 
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’Eixamplament i reasfaltat del Camí de Ca 
l’Artigues de Lliçà d’Amunt a l’empresa Asfaltos del Vallès SA, per l’import de 79.860 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. 
 
 
4.6.- PRP2022/1058 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE 
REHABILITACIO DEL SAFAREIG PUBLIC DEL PARC DEL TENES DE LLIÇÀ 
D'AMUNT 
 
Expedient: 5535/2022 
 
Vista la proposta formulada en data 21 de novembre de 2022 pel Coordinador de Servei 
Territorials per a l’adjudicació del contracte de les obres de Rehabilitació del safareig 
públic del Parc del Tenes de Lliçà d’Amunt, i havent-se estimat com a correcta i 
degudament motivada, una vegada acreditat el compliment dels requeriments efectuats 
a l’empresa proposada, tot això dins de termini.  
 
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 de Rehabilitació del safareig públic del Parc 
del Tenes de Lliçà d’Amunt a l’empresa Obres i Paviments Llovet SL, d’acord amb 
l’informe anteriorment transcrit, per l’import de 69.420,11 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. 
 
 
4.7.- PRP2022/1011 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA TELEGESTIÓ DELS 
QUADRES D’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LLIÇÀ D’AMUNT  
 
Expedient: 2022/5758 
 
1.- Als quadres d’enllumenat públic hi ha un sistema de telegestió de l’empresa Arelsa que 
és antic i provoca problemes en la comunicació. Això fa que no es puguin rebre les senyals 
d’incidència dels quadres o no es puguin variar els paràmetres. 
 
L’empresa Arelsa ha intentat resoldre les incidències en nombroses ocasions, però no ha 
sigut possible. 
 
És per això, que s’ha pensat en un sistema, on a cada quadre aniria una unitat de control 
SET90C TAMIAS, el qual permet el control del quadre i el control general de la instal·lació. 
Aquest sistema en altres municipis funciona correctament. 
 
2.- D’acord amb els preus de l’Acord marc de l’ACM, el pressupost del material, amb 
l’empresa Novatilu, S.L. és de 99.099,00 euros IVA inclòs. 
 
3.- L’ACM indica que s’ha d’aprovar el document del model d’adhesió a l’Acord marc. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el document del model d’adhesió a l’Acord marc pel material, amb l’empresa 
Novatilu, S.L. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
  

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 17:45 h. de tot el que 
jo com a secretària certifico. 


	L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt és propietari, des de l’any 2008, de la Masia existent a la finca de Can Dunyó, la qual està inscrita al registre de la propietat núm. 2 de Granollers al Tom 2273, llibre 163, foli 179, finca 301.

