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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 
21 DE MAIG DE 2015 

 

Lliçà d’Amunt, 21 de maig de 2015 

A les 8,35 hores es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió ordinària 
de primera convocatòria, que presideix l’Alcalde, senyor Ignasi Simon i Ortoll. Hi 
assisteixen els regidors Jordi Juárez Heredia, Josep Santiago Ariza i Juan Miguel 
Valderrama García. S’ha excusat la regidora Àngela Roca i Corts. Són assistits per la 
Secretària accidental de la Corporació Sra. Gemma Navarro i Medialdea i per 
l’Interventor municipal, Sr. Josep Vivancos i Monter.  

 

1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

S’acorda aprovar l’acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local, efectuada el 
dia 11 de maig de 2015. 

 

2 – DESPESES 

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

- Codina i Torruella SL; vestuari i equipament de treball; d’import 4.008,88 €; 
amb càrrec a la partida 16/9200/22104. 

- Tecni Rètol Valiente SL; plaques senyalització exterior Policia Local; d’import 
3.949,44 €; amb càrrec a la partida 12/1320/62300. 

- Jardineria Pedrerol SCP; treballs manteniment i conservació de jardineria, abril 
2015; d’import 4.827,46€; amb càrrec a la partida 18/1710/21000. 

- ARA So, Sonorització i Il·luminació SL; serveis tècnics per a l’espectacle de 
Sant Jordi; d’import 4.323,93 €; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Obres i Paviments Llovet SA; primera certificació obra adequació zona verda 
Can Franquesa; d’import 30.809,99 €; amb càrrec a la partida 17/1532/60908. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport, abril 2015; d’import 
38.079,25 €; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; servei comarcal de 
deixalleries, segon trimestre de 2015; d’import 15.227,24 €; amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; quota dels municipis 
adherits al Consorci, segon trimestre de 2015; d’import 10.195,92€; amb càrrec 
a la partida 18/1622/22700 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria 
orgànica a la planta, abril, impropis 8,02%; d’import 5.901,57€; amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 
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- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades 
RMO; d’import 8.636,91€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades 
RMO directe Mataró; d’import 21,265,38€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Comercial Gasuir SL; subministrament gasoil a; d’import 9.630,71€; amb càrrec 
a la partida 18/1621/22103. 

- Draulic Fren SL; manteniment de vehicles; d’import 6.014,37€; amb càrrec a la 
partida 18/1621/21400. 

- Codina i Torruella; material brigada; d’import 3.570,71€; amb càrrec a la partida 
13/1722/22699. 

 
 
2.1.- Devolució de factura 
 
L’empresa ABS Informàtica SL., ha presentat la factura número 2015/MP/2, d’import 
7.344,70 euros; en concepte de manteniment de registre E/S web, i manteniment de 
gestor d’expedients web. 
 
Una vegada revisada la factura, l’enginyer tècnic municipal ha emès el següent 
informe: 
 

“Segons l’acord arribat amb el proveïdor per la implantació dels nous mòduls 
GEWeb i E/SWeb, l’Ajuntament quedava exempt de la quota de manteniment del 
primer any de funcionament. D’altra banda, l’import presentat 6.070,00€ + Iva, no 
correspon al preu pressuposta i aprovat (5.488,55€ + Iva).” 

 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- No aprovar la factura número 2015/MP/2, d’import 7.344,70 euros presentada 
per l’empresa ABS Infromática SL, pels motius indicats a l’informe de l’enginyer tècnic 
municipal reproduït en la part expositiva. 
 
Segon.- Retornar la factura a l’empresa ABS Informática SL 
 
 
3 – APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA, I RECAPTATÒRIA 
DE MULTES, DE 2014 DE L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
3.1.- APROVACIÓ DELS COMPTES DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE 2014 DE 
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria, realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària durant l’exercici 2014, i corresponent a liquidacions d’ingrés per rebut i 
liquidacions d’ingrés directe, liquidats per l’Ens Lliçà d’Amunt.. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen 
amb els fons transferits a l’Ens. 
 
Vista la relació normativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a 
cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quantitats següents: 
 
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2014: 
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Rebuts = 90.183,64 
Liquidacions = 247.553,09 

  
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2014: 
 

Rebuts = 1.828.879,33 
Liquidacions = 1.954.413,27 

 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Vist l’informe favorable de l’Interventor Municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona durant l’exercici 2014, corresponent a 
liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per l’Ens Lliçà 
d’Amunt.. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària.  
 
 
3.2.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE MULTES DE 
CIRCULACIÓ DE 2014 DE L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions 
imposades per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, i que ha estat rendida per l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i corresponent a l’exercici 2014. 
 
Vista la relació normativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a 
cobrar, com estableix l’article 209 del text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals i que importa les quantitats següents: 
 
Pendent de cobrament en data 31 de desembre per import de 154.556,26 euros. 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Vist l’informe favorable de l’Interventor Municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per 
sancions imposades per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, corresponent a l’exercici 2014, 
que ha estat rendida per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
 
4 - APROVACIÓ DE L’ESTAT DE COMPTES DEL SERVEI MUNICIPAL 
D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 
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L’empresa SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SA, ha presentat 
la liquidació del primer trimestre de 2015 de la gestió del servei municipal 
d’abastament d’aigua potable. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal, 
 
La Junta de Govern local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del primer trimestre de 2015 de la gestió del servei 
municipal d’abastament d’aigua potable, presentada per l’empresa SOREA, Sociedad 
Regional de Abastecimiento de Aguas SA., amb un saldo favorable a l’Ajuntament, 
d’import 84.971,04 euros. 
 
Segon.- Trametre aquest acord a l’empresa SOREA SA. 
 
 
5.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE BAR DEL LOCAL SOCIAL DE 
CA L’ARTIGUES 
 
El dia 23 de juliol de 2013 l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i la senyora J. R. M. van 
signar contracte de concessió en virtut del qual la segona podria explotar el servei de 
bar de les instal·lacions del Local Social de Ca l’Artigues de Lliçà d'Amunt. 
 
La durada d’aquest contracte era de dos anys, de tal forma que el contracte finalitza el 
23 de juliol de 2015, amb la possibilitat d’atorgar-se pròrrogues anuals per acord de la 
Junta de Govern Local.   
 
El dia 15 de maig de 2014 (Registre d’Entrada núm. 4101) la senyora R. va sol·licitar 
una pròrroga del contracte d’un any. 
 
Atès que en data de 14 de juny de 2011 va aprovar-se decret d’Alcaldia pel qual 
l’Alcalde delega a la Junta de Govern Local les atribucions per contractar obres, 
subministres, serveis, gestió de serveis públics, contractes administratius especials, i 
els contractes privats quan el seu import no superi el 10 % dels recursos ordinaris del 
pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de 
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que 
l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, 
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada. 
 
Vist que, segons la Regidoria de Participació Ciutadana, el servei s’ha desenvolupat 
fins ara amb normalitat, no existeix inconvenient per aprovar la pròrroga sol·licitada. 
 
Vist l’informe del Tècnic Superior en Dret, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Prorrogar, pel termini d’un any, el contracte de concessió per explotar el 
servei de bar de les instal·lacions del Local Social de Ca l’Artigues de Lliçà d'Amunt, 
amb la senyora J. R. M., de tal forma que aquesta pròrroga finalitzarà el 23 de juliol de 
2016.  
 
Segon.-  Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris 
per dur a terme l’operació. 
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6 – NOMENAMENT D’UNA AGENT INTERINA DE LA POLICIA LOCAL 
 
Vista l’acta de data 19 de maig de 2015 referent a les entrevistes realitzades en caràcter 
d’urgència per a la cobertura d’una plaça d’agent interí per la comissió de serveis del 
senyor E. I. M. 

Vista la proposta del Regidor d’hisenda, obres i serveis i recursos humans, 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

PRIMER: Nomenar a la senyora M. M. O. M., agent interina de la Policia Local de Lliçà 
d’Amunt per a la cobertura de la comissió de serveis del senyor E. I. M. 

SEGON: Comunicar aquest nomenament a la interessada. 

TERCER: Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
7 – APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE LA QUOTA D’ASSOCIATS AL FONS 
CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt és soci de l'entitat Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i li correspon pagar anualment una quota que el Fons Català de 
Cooperació calcula en base al nombre de població del municipi. 

Per aquest any 2015 a Lliçà d'Amunt li correspon una quota de 1.100,00€. 

Vista la proposta del Regidor de cultura, cooperació, comunicació i medi ambient 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

PRIMER: Aprovar el pagament de la quota de 1.100,00€ al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament amb càrrec a la partida pressupostària 22 2310 48000. 

SEGON.- Efectuar aquest pagament de la quota durant el mes de juny, mitjançant 
transferència bancària al compte corrent del Fons Català de Cooperació.  
 
 
8 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
8.1.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
S’acorda atorgar els ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social que es 
relacionen a continuació: 
 

- RJM, un ajut de 300€ per a alimentació 
- FJJ, renovar l’ajut de 300€ en concepte d’alimentació 
- RMH, un ajut de 150€ per a alimentació 
- JAS, un ajut de 200 € per a alimentació 
- EMC, un ajut de 240€ per a alimentació 
- AOE, un ajut de 240€ per a alimentació 
- SRS, un ajut de 300e per a alimentació 
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- DJE, un ajut de 150€ en concepte d’alimentació i un ajut de 36,70€ per a 
transport 

- PRG; un ajut de 200€ per a medicació 
- ACC; un ajut de 452,96€ corresponent al 80% de despeses escolars 
- MGM, un ajut de 100€ quota escola – estudi 
- MHP; un ajut de 1.000€ per tractament terapèutic 
- IMS; un ajut de 94,50€ per a l’adquisició d’ulleres 
- ECV; un ajut de 76 € per a l’adquisició d’ulleres 
- MMR; un ajut de 320€ per a alimentació i un ajut de 223,50 € per a 

subministrament d’aigua 
- ARI; un ajut de 191,21€ per subministrament d’aigua 
- ASM; un ajut de 132,26€ per pagar subministrament d’aigua 
- AOE; un ajut de 54,22€ per pagament subministrament d’aigua 
- BAL; un ajut de 126€ per facturació elèctrica 
- ETE; un ajut de 388,70€ per pagar factures pendents 
- MML, un ajut de 100€ per pagar un rebut de la llum 
- VUB; un ajut de 1.581,10€ en concepte de quotes i menjador escolar 
- LPC; un ajut de 69,25€ per Casal d’Estiu 
- ASM; un ajut de 240€ en concepte d’alimentació 
- CDM; renovar un ajut de 300€ per a alimentació 
- ABR; modificar la quantitat aprovada en l’anterior proposta, fixant-la en 115€ 

per pagar el curs 
- MTC; retrocedir l’ajut aprovat el 2/3/15, de 90€, per renúncia de la interessada. 
- ADG; denegar un ajut per alimentació per superar els barems establerts en el 

Reglament de prestacions econòmiques. 
 

- S’acorda anul·lar el rebut del mes d’abril de 2105 del Servei d’Assistència 
Domiciliària SAD, amb número identificador 811012/39, a nom de Francisco 
Valiente Arce, d’import 46,80€, per haver-se cobrar erròniament, segons 
informe de la Regidoria de serveis socials. 

 
 
8.2.- BONFICACIÓ I FRACIONAMENT DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS 
MUNICIPALS 
 
8.2.1.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de J. G.T. i S.G. T., en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i de 
fraccionament del pagament d’impostos municipals 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 d’octubre de 2009, de reserva de 
facultats en base al qual aquest Ajuntament és competent per aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels 
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
  
Primer.- Aprovar un ajut social a la senyora J. G. T., corresponent al 50% del deute en 
impostos i taxes municipals pendents dels anys 2011, 2012, 2013 i 2014. 
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament de la resta del deute, incloent-hi els 
corresponents al present exercici de 2015, en terminis de 20€ mensuals, en virtut de 
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l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals. 
 
Tercer.- Revisar aquest acord en el termini d’un any. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la interessada i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme 
de Gestió Tributària. 
 
 
8.2.2.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació 
socio-econòmica de la senyora A. G. S., en el qual proposa mesures de fraccionament 
del pagament d’impostos municipals. 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 d’octubre de 2009, de reserva de 
facultats en base al qual aquest Ajuntament és competent per aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels 
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el fraccionament del pagament del impostos municipals de l’exercici 
de 2015 de la senyora A. G. S., en terminis de 20€ mensuals, incloent-hi els 
corresponents a l’exercici de 2015, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de 
gestió inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal. 
 
Segon.- Revisar aquest acord en el termini d’un any. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 

 
8.2.3.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de F. S. B., en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i de 
fraccionament del pagament d’impostos municipals 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 d’octubre de 2009, de reserva de 
facultats en base al qual aquest Ajuntament és competent per aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels 
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
  
 
Primer.- Aprovar un ajut social al senyor F. S. B., corresponent al 50% del deute 
corresponent a l’Impost de Bens Immobles i recollida d’Escombraries de l’exercici de 
2014. 
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Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament de la resta del deute, incloent-hi els 
corresponents a l’Impost de Bens Immobles i recollida d’Escombraries del present 
exercici de 2015, en terminis de 20€ mensuals, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança 
general de gestió inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Tercer.- Revisar aquest acord en el termini d’un any. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
 
8.3.- APROVACIÓ ADDENDA PER A 2015 AL IV CONVENI INTERADMINISTRATIU 
PER A LA COORDINACIÓ, PROGRAMACIÓ I FINANÇAMENT DE SERVEIS 
SOCIALS 
 
S’acorda aprovar el contingut de les addendes per a l’any 2015 al IV Conveni 
interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament 
de serveis socials, acordades per la Comissió de Govern del Consell  Comarcal del 
Vallès Oriental d 22 d’abril de 20145. 
 
 
8.4.- AJUTS TARGETA MONEDER SOCIAL 
 
La població que tingui criteris d’ajut d’aliments frescos podrà accedir a utilitzar la 
Targeta Moneder Social que la Diputació ha posat en marxa amb la Caixa.  
 
Per normativa interna d’utilització, la Regidoria de Benestar i Família proposa un 
control de les targetes que s’han de carregar amb l’import de l’ajut atorgat per la Junta 
de Govern Local per tal de fer un bon ús de les mateixes. 
 
Vista la proposta de la Regidoria de Benestar i família, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Autoritzar a utilitzar les targetes moneder social i a la seva càrrega econòmica a través 
de conferència bancària  
 
 
9 – AFERS SOBREVINGUTS 
 
9.1.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DEL BAR DEL CAMP DE 
FUTBOL MUNICIPAL 
 
En data de 6 de maig de 2013 l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i la senyora G. B. R. van 
signar contracte l’arrendament del bar del camp de futbol municipal de Lliçà d'Amunt. 
 
Vist que la durada d’aquest contracte era de dos anys, de tal forma que el contracte 
finalitza l’1 de setembre de 2016, amb la possibilitat d’atorgar-se pròrrogues anuals per 
acord de la Junta de Govern Local amb un màxim de quatre anys.  
 
Vist que en data de 20 de maig de 2014 (Registre d’Entrada núm. 4229) la senyora B. 
sol·licita una pròrroga del contracte per dos anys. Tanmateix, sol·licita una rebaixa en 
el preu de l’arrendament i que es permeti que s’habilitin altres serveis de bar més que 
el seu en els actes de presentació i cloenda de la temporada de futbol. 
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Atès que en data de 14 de juny de 2011 va aprovar-se decret d’Alcaldia pel qual 
l’Alcalde delega a la Junta de Govern Local les atribucions per contractar obres, 
subministres, serveis, gestió de serveis públics, contractes administratius especials, i 
els contractes privats quan el seu import no superi el 10 % dels recursos ordinaris del 
pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de 
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que 
l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, 
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada. 
 
Vist que, segons el contracte i el corresponent plec de clàusules, les pròrrogues que 
poden d’atorgar-se per acord de la Junta de Govern Local només poden ser anuals, 
sols escau atorgar-se una pròrroga d’un any. 
 
Vist que en relació a la rebaixa de preu sol·licitada, aquesta no pot concedir-se donat 
que una rebaixa del preu adjudicat en el procediment de licitació suposaria una 
vulneració de la normativa de contractes públics i el conseqüent perjudici als licitadors 
que durant el procediment licitatori van ofertar preus inferiors a l’actualment vigent.   
 
Respecte a la sol·licitud de no autoritzar-se altres serveis de bar més que el seu en els 
actes de presentació i cloenda de la temporada de futbol, aquesta es denega donat 
que es tracta d’actes propis d’una entitat del municipi.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Prorrogar un any a la G. B. R. el contracte l’arrendament del bar del camp de 
futbol municipal de Lliçà d'Amunt, de tal forma que aquesta pròrroga finalitzarà l’1 de 
setembre de 2016, mantenint-se les mateixes condicions econòmiques del contracte 
vigents fins a data d’avui. 
 
Segon: Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris 
per dur a terme l’operació. 
 
 
9.2.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DELS PARCS, JARDINS I ESPAIS VERDS DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Vista la proposta formulada por la Mesa de Contractació del Procediment per a la 
contractació de les obres de Reparació general de flonjalls a les calçades dels carrers de 
Lliçà d’Amunt, que es considera correcta i degudament motivada, i una vegada acreditada 
per part del licitador seleccionat la presentació de la documentació a què es refereix 
l’apartat 2, de l’article 151 del TRLCSP.  

La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que legalment té reconegudes i de 
conformitat amb allò establert a l’article 151 abans esmentat, ACORDA: 

Primer.- Adjudicar el contracte per a la prestació del Servei de manteniment i conservació 
dels parcs, jardins i espais verds públics del terme municipal de Lliçà d’Amunt, a la 
empresa Jardineria Pedrerol S.A.U., per l’import de 61.703,95€ (Iva. inclòs). 

Segon.- La formalització del contracte, conforme a l’article 156.3 TRLCSP, haurà 
d’efectuar-se no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en que es rebi la 
notificació de l’adjudicació als licitadores i candidats en la forma prevista a l’article 151.4. 
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9.3.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ, 
ORDENACIÓ, ACCESSIBILITAT I DRENATGE DE LA ZOAN VERDA SITUADA ENTRE 
LA C-17 CAN FRANQUESA I EL PI FONT DEL RÀDIUM  

Es presenta la certificació núm. 2  de les obres del Projecte d’adequació, ordenació, 
accessibilitat i drenatge de la zona verda situada entre la c-17 Can Franquesa i el PI Font 
del Ràdium, corresponent a l’obra executada durant el mes d’abril de 2015. 

En base als amidaments i pressupost i un cop analitzat pels serveis tècnics de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt,  

Vista la proposta del regidor d’habitatge, urbanisme, infraestructures i equipaments, 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

PRIMER: Aprovar la Certificació núm. 2 de les obres del Projecte d’adequació, ordenació, 
accessibilitat i drenatge de la zona verda situada entre la c-17 Can Franquesa i el PI Font 
del Ràdium, per l’import de 22.359,75€ 

SEGON: Imputar aquesta despesa al pressupost de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt de 
l’any 2015. 
 
 
9.4,. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 DEL PROJECTE DE MILLORES 
URGENTS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM, TRAM 5 ESTANY DE LLANÓS 

Es presenta la certificació núm.1 corresponent a l’obra executada durant el mes d’abril de 
2015, de les obres de Millores urgents a la xarxa de clavegueram Tram 5 Estany de Llanós, 
per l’empresa Obres i Paviments Llovet. 

En base als amidaments i pressupost, i un cop analitzat pels serveis tècnics de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt,  

Vista la proposta del Regidor d'Habitatge, Urbanisme i Infraestructures i Equipaments 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la certificació número 1 de les obres de Millores urgents a la xarxa de 
clavegueram Tram 5 Estany de Llanós, d’import 7.779,27€ 
 
SEGON: Imputar aquesta despesa al pressupost de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt de l’any 
2015. 
 
 
9.5.- ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D'OBERTURA EN TERRES DEL CARRER 
"DOS" A CAN FRANQUESA  

Amb l’execució del Projecte d’adequació, ordenació, accessibilitat i drenatges de la zona 
verda situada entre la C-17 Can Franquesa i el P.I. Font del Ràdium, es dóna un nou accés 
a tot el barri de Can Franquesa, cosa que permetrà la supressió de l’accés directe per la C-
17 sense carrils d’incorporació, i proporcionarà una augment considerable de la seguretat 
viària. 

La connexió entre el vial d’accés que s’està executant i el barri es fa a través del carrer 
“dos”, que té una secció molt reduïda. Davant d’aquest embut que es forma, es creu 
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convenient obrir el carrer “dos” en terres fins a la secció definitiva que s’assoliria a 
l’executar les obres del projecte d’urbanització. 

Per la proximitat entre ambdues obres (una és la continuació de l’altra), per la seva 
complementarietat, per l’obtenció d’un major rendiment de la maquinària emprada al 
moviment de terres, perquè ja es disposa dels preus més representatius que són els 
mateixos de l’obra del vial. Per tot això s’ha procedit a la invitació a l’empresa Obres i 
Paviments Llovet SA per a la realització de les obres corresponents al carrer “dos” del 
Projecte constructiu de la Unitat d’Actuació XV – Can Franquesa Separata de les obres de 
la fase II. 

Vist que els preus són els mateixos que a l’obra del vial d’accés i l’estalvi que representa 
l’execució paral·lela de les dues obres per un mateix empresari, els serveis tècnics han 
proposar la seva adjudicació a l’empresa invitada. 

Vista la proposta del Regidor d’habitatge, urbanisme, infraestructures i equipaments, 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

PRIMER: Adjudicar a l’empresa Obres i Paviments Llovet els treballs d’obertura en terres 
del carrer ”dos” de Can Franquesa, en base a l’informe emès per l’Enginyer tècnic d’OP.  

 

9.6.- APROVACIÓ DE L’OFERTA PER LA PROVISIÓ D’EQUIPS MULTIFUNCIÓ 2 
(DOS) EQUIPS LOT 5  EN LA MODALITAT DE COMPRA 

ANTECEDENTS: 
 
El 10 juny de 2014, el Consorci Català pel Desenvolupament Local va adjudicar l’Acord 
marc del subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra 
i arrendament amb o sense opció de compra amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Expedient 2014.02), a les empreses Konica Minolta Business Solutions Spain 
SA, Girocopi SL, Canon España SA, i UTE Ricoh  España SLU-Sistemas Digitales de 
Catalunya SL., amb la relació de preus unitaris que figuren en l’annex 1 de l’esmentat 
acord. 
 
La vigència del contracte amb l’empresa adjudicatària de l’Acord marc, als efectes de 
comptabilitzar l’any del seu termini inicial,  té com a data d’inici el 4 de juliol de 2014. 
 
Aquesta entitat local, mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 3 de desembre de 
2012, va aprovar l’adhesió al sistema de contractació centralitzada del Consorci de 
Desenvolupament Local de Catalunya per les diverses categories d’adquisicions previstes 
en l’article 205 del TRLCSP.  
 
En data 18 de maig de 2015, l’empresa UTE Ricoh  España SLU-Sistemas Digitales de 
Catalunya SL.  va presentar la corresponent acceptació de realitzar l’encàrrec de provisió 
en els termes, condicions i preus que consten en la seva oferta que resta integrada al 
present acord com document adjunt número 1. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Article 198.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret 
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que fa a la regulació dels acords marc i el seu 
desenvolupament quan l’adjudicació s’hagi realitzat a favor d’un únic empresari. 
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Clàusules trenta-sisena, per als lots de compra, i quaranta-tresena, per als lots 
d’arrendament amb o sense opció de compra, del Plec de clàusules administratives 
particulars que regula el contracte de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció 
en les modalitats de compra i arrendament amb o sense opció de compra amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya amb les empreses Konica Minolta Business Solutions Spain 
SA, Girocopi SL, Canon España SA, i UTE Ricoh  España SLU-Sistemas Digitales de 
Catalunya SL., on s’estableixen les condicions i requisits en que les entitats locals 
destinatàries de l’Acord marc poden realitzar encàrrecs de provisió amb subjecció a les 
clàusules administratives particulars de l’Acord marc, les condicions específiques dels 
encàrrecs i les instruccions que per la seva interpretació doni al contractista l’Administració. 
 
Vista la Proposta del Regidor d’Esports i participació ciutadana, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar, l’adquisició a l'empresa UTE Ricoh  España SLU-Sistemas Digitales de 
Catalunya SL. De 2 (DOS) equips LOT 5  en la modalitat de compra, segons les 
condicions específiques de adjudicar l’Acord Marc del subministrament d’equips 
d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament amb o sense opció 
de compra amb destinació a les entitats locals de Catalunya i d’acord amb els següents 
preus: 
 
Equip 1 
LOT 5.- Multifunció base, B/N A4.  
Model: MP301SP  
Preu compra: 876,13€ +IVA 
Preu pàgina b/n: 0,0067€+IVA 
 
Equip 2 
LOT 5.- Multifunció base, B/N A4.  
Model: MP301SP  
Preu compra: 876,13€ +IVA 
Preu pàgina b/n: 0,0067€+IVA 
 
Segon.- Notificar el present acord a UTE Ricoh  España SLU-Sistemas Digitales de 
Catalunya SL.  , en quant empresa adjudicatària de l’encàrrec de provisió als efectes del 
seu coneixement i per tal que realitzi en un termini de 10 dies hàbils la formalització de 
l’esmentat encàrrec mitjançant la signatura del corresponent document contractual.” 
 
 
9.7.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA DE LES OBRES DE 
REPARACIÓ GENERAL DE FLONJALLS 
 
Es presenta la certificació núm. 1 i única corresponent a l’obres de Reparació general 
de flonjalls, executada durant els mesos d’abril i maig de 2015.  
 
En base als amidaments i pressupost, i un cop analitzat pels serveis tècnics de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, es proposa l’aprovació de la certificació núm. 1 i única. 

Vista la proposta del regidor d’habitatge, urbanisme, infraestructures i equipaments 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

PRIMER: Aprovar la certificació núm. 1 i única de les obres de Reparació general de 
flonjalls, d’import 85.938,53 €. 
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SEGON: Imputar aquesta despesa al pressupost de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt de 
l’any 2015. 

 

9.8.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS DE L'OBRA DE 
MILLORES URGENTS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM TRAM 5 ESTANY DE 
LLANÓS 

El director tècnic de l’obra de Millores urgents a la xarxa de clavegueram, Tram 5 carrer 
Estany de Llanós, ha presentat una Acta de Preus Contradictoris de l’obra, que seran 
d’aplicació en les properes certificacions de l’obra. 

Vista la proposta del Regidor d'Habitatge, Urbanisme i Infraestructures i Equipaments 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar els Preus Contradictoris de les obres de Millores urgents a la Xarxa de 
clavegueram tram 5 carrer Estany de Llanós. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 9,00 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i 
conforme, signaran l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 
 
 
                L’ALCALDE           LA SECRETÀRIA  
 
 


