
 
 

 

 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 2 
DE JULIOL DE 2021 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 08:30 
Hora que acaba: 09:00 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
  

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària. 
També hi assisteix Antoni Hierro Medina, interventor municipal 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, que fou el dia 21 
de juny de 2021 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la relació de documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació número 
O/2021/32: 
 

- Promotora Mediterranea 2 SA., Gestió de residus cuba incompleta; d’import 3.029,36€; amb 
càrrec a la partida 25/1532/21000. 

- Becerra & Navarro S.L.; reparació contenidors grisos; d’import 8.692,64€; 
amb càrrec a la partida 18/1630/22699. 

- Jardineria Pedrerol SCP; Servei de manteniment i neteja de part de les 
zones verdes públiques; d’import 5.656,75€; amb càrrec a la partida 
13/1710/21000. 

- Comercial Gasuir SL; venda manual carburants; d’import 7.824,77€; amb 
càrrec a la partida 18/1621/22103. 
 



 
 

 

 
 

- Fraikin Assets; lloguer maig 2021; d’import 6.200,62€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Adnaouan Bouhammou, Mohamed; treballs d’aclarida d’arbres de diferents franges de 
protecció contra incendis forestals; d’import 23.474€; amb càrrec a la partida 
13/1700/22699. 

- Jiménez Farelo, Francisco; 50 panots, palets; d’import 3.298,46€; amb càrrec a la partida 
25/1532/21300. 
 

 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- CULTURA 
 
3.1.- PRP2021/555   APROVACIÓ DE CONVENIS AMB EMPRESES PATROCINADORES DE 
LA FESTA MAJOR 2021 
 
Expedient: 2021/2734 
 
Entre els dies 9 i 12 de setembre de 2021 tindrà lloc la Festa Major de Lliçà d’Amunt. Part del finançament 
per sufragar les despeses econòmiques del pressupost genèric de la Festa Major es finança gràcies a 
les aportacions econòmiques d’algunes empreses del municipi que decideixen colꞏlaborar amb 
l’Ajuntament a través d’un programa de patrocini i mecenatge que anualment s’ofereix a tot el teixit 
empresarial del municipi a través de la regidoria de cultura. 
 
algunes de les empreses colꞏlaboradores han manifestat donar-li una forma jurídica a les seves 
aportacions dineràries. 
 
Que adjuntem a aquesta proposta 5 convenis de colꞏlaboració amb les següents empreses i pels 
següents imports: 
 

- Bosch: 4.000,00€ 
- Leroy Merlin: 3.500,00€ 
- Moldstock: 300,00€ 
- Agbar: 1.000,00€ 
- Vivace Logística: 2.500,00€ 

 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el contingut dels convenis amb les empreses patrocinadores de la Festa Major de Lliçà 
d’Amunt 2021 
 
 
3.2.- RECURSOS HUMANS 
 
3.2.1.- PRP2021/543   NOMENAMENT D’UN TÈCNIC AUXILIAR D'ESPORTS    
 
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador del concurs oposició 
concurs-oposició per promoció interna vertical a través de procés de 
funcionarització, per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a auxiliar adscrit/a al l 



 
 

 

 
 
lloc de treball de Tècnic/a auxiliar esports en règim de funcionari de carrera de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Nomenar al senyor F.V.C. com a Tècnic auxiliar en règim de funcionari de carrera de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, adscrit al lloc de treball de Tècnic auxiliar d’Esports. 
 
Segon: Comunicar a l’interessat el seu nomenament. 
 
Tercer: Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
3.2.2.- PRP2021/544 RATIFICACIO DEL DECRET D’ALCALDIA DE NOMENAMENT 
D’OPERARIS DE RESIDUS    
 
El Sr. Alcalde, per Decret número 645 del dia 29 de juny de 2021, ha resolt el següent: 
 

“DECRET ALCALDIA NOMENAMENTS  
 
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a la provisió 
de tres places d’operari/a adscrites al Departament de medi ambient i salut de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt, en règim laboral no permanent i la constitució d’una borsa de treball per ocupar 
amb caràcter transitori suplències de personal de la mateixa escala i subescala.  
 
He resolt: 
 
Primer: Nomenar com operaris adscrits al Departament de medi ambient i salut, en règim laboral 
no permanent el senyors: 
 

NOM COGNOMS 

A E.V. 

J. L.L. 

C. M.B. 

 
 
Segon: Constituir la borsa de treball de conformitat a l’ordre de puntuació 
obtinguda: 
 
 

NOM COGNOMS 



 
 

 

J. G.R.  

E. R.P. 

J M. J.M. 

A. P.Z. 

J.S. L.S. 

A. F. U.H. 

I. B.F. 

J. M.M. 

A. M.P. 

A. C.C. 

I. R.O. 

D. G.P. 

E.B. P.M. 

R. D.G. 

J.C. A.M. 

P. M.L. 

R. C.D. 

M. M.C. 

A. V.M. 

 
Tercer: Comunicar als interessats els seu nomenament. 
 
 



 
 

 

 
 
Quart: Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Cinquè: Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local. 
 
Així ho ha manat i signat el Sr. Alcalde, davant meu la Secretària accidental, ho certifico.” 
 
En compliment de la mateixa resolució, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
ÚNIC.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 645 de 29 de juny de 2021. 
 
 
3.3.- ACCIÓ SOCIAL 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts 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: 
 

‐ PRP2021/523; J.L.M.R.; un ajut de 200,59€ pel pagament de factura de subministrament 
d’aigua. 

‐ PRP2021/534;N.G.; un ajut de 420€, renovació targeta moneder per a tres mesos. 
‐ PRP2021/535; S.R.S.; un ajut de 480€, renovació targeta moneder per a tres mesos 
‐ PRP2021/536; N.L.S.; un ajut de 300€, targeta moneder per a tres mesos. 
‐ PRP2021/537; J.L.G.F.; un ajut de 168€ per a ulleres graduades de dos usuaris. 
‐ PRP2021/538; L.L.P., Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,21€ mensuals 
‐ PRP2021/539; F.A.O.; Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,21€ mensuals 
‐ PRP2021/540; C.P.P.; un ajut de 320€ per a alimentació i higiene, per a un període de tres 

mesos. 
‐ PRP2021/541; M.C.M.; un ajut de 240€ per a alimentació, per al període tres mesos. 
‐ PRP2021/542; P.M.R.; un ajut de 120€ per a subministrament d’aigua, omplir l’aljub 
‐ PRP2021/545; A.S.; un ajut de 210€ per alimentació i higiene per a tres mesos 
‐ PRP2021/546; L.C.; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene per a tres mesos 
‐ PRP2021/547; Assabentat de l’aprovació de l’ajut de la Diputació de 5.350,35€ per a actuacions 

d’Igualtat de gènere i diversitat sexual, afectiva i de gènere. 
‐ PRP2021/548; V.G.; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, per a tres mesos. 
‐ PRP2021/549; B.A.L.; un ajut de 540€ renovació targeta moneder, per a tres mesos. 
‐ PRP2021/550; J.L.G.F.; un ajut de 360€ targeta moneder per a tres mesos. 
‐ PRP2021/551; M.N.V.G.; un ajut de 480€ renovació targetes moneder, per a tres mesos. 

 
 
3.4.- SECRETARIA 
 
3.4.1.- PRP2021/554 LICITACIÓ D'ESPAI DE DOMINI PÚBLIC PER 
INSTALꞏLAR UN REMOLC DE XURRERIA 
     
Expedient: 2021/2731. PRP 554/2021 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt està interessat en arrendar per al seu ús privatiu un 
espai de 32 metres quadrats, aproximadament, de domini públic municipal per 



 
 

 

instalꞏlar un remolc de venda de productes de 
xurreria, a la Ctra. Caldes – La Cruïlla del municipi segons plànol adjunt al plec.  
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Aprovar el plec de condicions que ha de regir l’arrendament per al seu ús privatiu un espai de 32 
metres quadrats, aproximadament, de domini públic municipal per instalꞏlar un remolc de venda de 
productes de xurreria a la Ctra. Caldes – La Cruïlla del municipi, mitjançant procediment obert i forma 
licitatòria atenent al preu del contracte.   
 
Segon: Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris per dur a terme 
l’operació.  
 
 
3.5.- INTERVENCIÓ 
 
3.5.1.- PRP2021/553   APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE L'ALIANÇA DE L’AJUT PER A 
ACTIVITATS CULTURALS I ESPECTACLES INFANTILS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2021, 
DINS EL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT 2021.    
 
Expedient: 2021/2730 
 
Vist l’informe tècnic de la regidoria de Cultura de 23 de juny de 2021, favorable respecte la justificació 
presentada per l’entitat Ateneu L’Aliança, de l’ajut per l’organització d’activitats culturals i espectacles 
infantils durant el primer semestre de l’any 2021, en el marc del conveni entre l’Ajuntament i l’Aliança per 
a l’any 2021, que es transcriu a continuació:  
 

“INFORME TÈCNIC RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA A L’ATENEU L’ALIANÇA EN CONCEPTE D’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS 
I ESPECTACLES INFANTILS EN EL MARC DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
LLIÇÀ D’AMUNT I L’ATENEU L’ALIANÇA PER A L’ANY 2021. 
 
En data 25 de maig i 21 de juny, i números de registre d’entrada 6195 i 6963 respectivament, 
l’entitat Ateneu l’Aliança presenta documentació per justificar la subvenció concedida per a 
la organització d’ACTIVITATS CULTURALS i ESPECTACLES INFANTILS en el marc del 
conveni de colꞏlaboració vigent. 
 
El conveni de colꞏlaboració signat amb l’entitat el passat juliol de 2017 contempla el suport 
econòmic de l’Ajuntament a l’entitat amb la quantitat de 15.000,00€ en concepte 
d’organització d’una programació estable d’activitats culturals, i de 6.000,00€ per a la 
organització d’un cicle d’activitats i espectacles infantils. 
 
Revisada la documentació aportada es comprova que l’entitat presenta relació de factures 
degudament complimentada, una fitxa resum de l’activitat, una memòria 
d’activitat amb el pressupost econòmic i els cartells utilitzats per la difusió 
on es verifica que s’inclogui la imatge corporativa de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt com a ens colꞏlaborador. 
 
En aquest sentit, adjunto a aquest informe un quadre resum amb la 
validació de la justificació presentada per l’entitat on s’accepten despeses 



 
 

 

per import de 3.493,01€ en quant a la 
programació d’activitats i de 2.495,30€ en referència a la 
programació d’espectacles infantils. 
 
CONCLUSIÓ 
 
Per tot l’exposat anteriorment, emeto informe FAVORABLE per tal que es pugui fer efectiu 
el pagament de l’import de 5.988,31€ en concepte d’activitats culturals i infantils 
programades entre els mesos de gener i juny de 2021.” 

 
Vist que hi ha saldo suficient en la partida 01 3380 48001 del Pressupost municipal de despeses de 
2021, per atendre aquest pagament. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la justificació presentada per l’Ateneu L’Aliança, de l’ajut per a l’organització d’activitats 
culturals i espectacles infantils programades entre els mesos de gener i juny de 2021, en el marc del 
conveni entre l’Ajuntament i l’entitat per a l’any 2021. 
 
Segon.- Aprovar el pagament de 5.988,31€ a l’Ateneu l’Aliança, en concepte d’ajut per a activitats 
programades entre els mesos de gener i juny de 2021, dels quals corresponen 3.493,01€ a activitats 
culturals, i 2.495,30€ a espectacles infantils. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2021/556 BESTRETA PER LA SORTIDA AL TIBIDABO DEL CASAL JOVE 2021 
 
Expedient: 2021/2763 
 
Les regidories d’Infància i Joventut i Esports organitzen els Casals Municipals 2021. Dintre 
d’aquests casals, el Casal Jove ha previst una sortida el dia 8 de Juliol al parc d’atraccions el 
Tibidabo de Barcelona. 
 
El pagament de l’activitat s’ha de fer a les taquilles, per tant, es necessiten diners en metàlꞏlic. 
 
Es té previst que l’activitat tingui un cost de 247,50€ i s’han de sumar altres necessitats que puguin 
sorgir durant l’activitat i per les que es demana poder augmentar la quantitat de la bestreta en 300€. 
 
Vista la proposta del regidor de Joventut 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Ünic.- Aprovar una bestreta de 300€ per l’activitat de Sortida al Parc d’atraccions 
del Tibidabo del Casal Jove 2021, per la qual ja s’ha fet una RC amb número 
2021/269, que anirà carregada a la partida amb número 02 3300 22609. 
 
 
 



 
 

 

4.2.- PRP2021/558 ADHESIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT A L’ACORD MARC DE SERVEIS I 
SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC 
AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXPT. 2017/01 (2) 

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de 
licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 5 d’abril de 2019, va acordar adjudicar l’Acord marc de 
subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2017.01) a les empreses seleccionades següents:  

ESITEC ENERGIA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4. 
GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4. 
SONIGEO SERVICIOS ENERGÉTICOS SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4. 
INGENIEROS EMETRES SLP pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4. 
CITLED SLU, pels lots 1.1.1, 1.1.3, i 1.1.4. 
ENRIC MORAN pel lot 1.1.2. 
LA VOLA 1981 SA  pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4. 
MIATEC INNOVA SL pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.14, 3.18, 3.19, 3.21 i 3.22. 
NOVATILU SL pel lot 2.1.  
ELECTRICITAT BOQUET SL pels lots 2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.9, 2.2.16, 2.2.17, 2.3.9, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.19, 
2.3.20, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
UTE ETRABONAL-ETRALUX SAU pels lots 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.11, 2.2.13, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4 i 2.3.5. 
CITELUM IBERICA SA pels lots 2.1, 2.2.6, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.15, 2.2.18, 2.3.12, 2.3.14, 2.3.18, 2.3.22, 
2.3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
CM SALVI SL pel lot 2.1. 
SACOPA SAU pel lot 2.1. 
PROVEIMENTS D’AIGUA SA pels lots 2.2.7, 2.2.8, 2.2.21, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.21, 3.9, 3.16, 3.17 i 3.20.  
MUNTATGES LLEIDA SA pels lots 2.2.14, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.22, 2.2.23, 2.3.6, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.13 i 
2.3.15. 
ALUMBRADOS VIARIOS SA pels lots 3.1, 3.3, 3.4 i 3.5. 
UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA pels lots 3.10, 3.12, 
3.13, 3.15, 3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
CLECE SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
ELECNOR SA pel lot 4.1.  
ELECTROTECNIA MONRABAL SLU pel lot 4.1. 
ENDESA ENERGIA SAU pel lot 4.1. 
OHL SERVICIOS INGESAN SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
SOLER ENERGY SERVICE pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 

2.- En data 27 de maig de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents 
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses ESITEC ENERGIA SL, 
GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL, SONIGEO SERVICIOS 
ENERGÉTICOS SL, INGENIEROS EMETRES SLP, CITLED SLU, ENRIC MORAN, 
LA VOLA 1981 SA,  MIATEC INNOVA SL,  NOVATILU SL, ELECTRICITAT BOQUET 
SL, UTE ETRABONAL-ETRALUX SAU, CITELUM IBERICA SA, CM SALVI SL, 



 
 

 

SACOPA SAU, PROVEIMENTS D’AIGUA SA, 
MUNTATGES LLEIDA SA, ALUMBRADOS VIARIOS SA, UTE ACSA OBRAS 
E INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA, CLECE SA, ELECNOR SA, 
ELECTROTECNIA MONRABAL SLU, ENDESA ENERGIA SAU, OHL SERVICIOS INGESAN SA, 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS i SOLER ENERGY SERVICE.  

3.-  En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 28 d’octubre de 2019 i prèvia 
tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser adoptat un acord en virtut del 
qual es disposà aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc en qüestió, a favor de l’ACM, per tal que 
aquesta última, que la va acceptar formalment, es subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots 
els drets i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, 
procedint-se a formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats cedida, cedent i cessionària, el dia 
12 de novembre de 2019. 

FONAMENTS DE DRET 

Articles 227 i ss. de la nova 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 i articles concordants del TRLCSP en relació a les 
adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.  

Articles 219 a 222  de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de contractes 
basats en aquests.  

Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant 
la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del 
subministrament de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en enllumenat públic 
associats a les entitats locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 52/2018, de 
6 de setembre i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 
 

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els 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 serveis i subministrament 
d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2017.01).  
 
 
 
 
 



 
 

 

Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa 
adjudicatària NOVATILU, S.L., dels  bens i serveis següents:  
    

Referència Descripció 
  

Unitats Preu U. Import € 

ALIBL30AEMN4 Lluminària Innova B LED 30W Asim. Ext. MN 4000K                582,00            168,67 

Ajustada a 25W *** Preu especial de compra a través del ACM 

*** 

  

ALIBL30AEMN4Lluminària Innova B LED 30W Asim. Ext. MN 4000K                   103,00           168,67 

Ajustada a 30W *** Preu especial de compra a través del ACM 

*** 
 

APMSL80AEMN4Projector Milan S LED 80W Asimètric Extensiv MN                     24,00              114,40 
 4000K 

Ajustat a 61W *** Preu especial de compra a través del ACM 

*** 
 

APMXLL200AEMN4Projector Milan XL LED 200W Asimètric Ext. MN                      54,00           250,00 
4000K 

Ajustada a 193W *** Preu especial de compra a través del 

ACM *** 
 

ALMSL40AEMN4Lluminària Milan S LED 40W Asimètrica Extensiva                      166,00             99,50 
 MN 4000K 

Ajustada a 37W *** Preu especial de compra a través del ACM 

*** 
ALML80AEMN4Lluminària Milan M LED 80W Asimètrica Extensiva                        225,00          142,27 

MN 4000KAjustada a 60W *** Preu especial de compra a través del  

98.165,94 

17.373,01 

2.745,60 

13.500,00 

16.517,00 

 

32.010,75 

Import net Base imposable % IVA Import IVA TO



 
 

 

180.312,30 180.312,30 21,00 37.865,58 

 

218.177,88

 

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 218.177,88 euros que s'imputarà, 
dins del pressupost municipal de  l'any 2021, a càrrec de l'aplicació pressupostària 17-1650-63300 . 
 
Quart.- Notificar aquest acord a Novatilu, S.L., com a empresa adjudicatària del contracte derivat de 
l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic , Via 
Ausetània, 11, 08560 Manlleu (Barcelona), així com a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
– ACM (preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat 
o per correu al  carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de 
publicitat que siguin preceptius. 
 
 
4.3.- PRP2021/559 APROVACIÓ DE BESTRETA PER A L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE 
PROTECCIÓ CIVIL 
 
Atès el Conveni de colꞏlaboració amb l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt 
i l’activitat que desplega aquesta entitat. 
 
Vist l’informe del tècnic de medi ambient que proposa el pagament d’una segona bestreta a 
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pagament d’una segona bestreta de l’exercici 2021, per import de 15.000,00 €. 
a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt, a imputar a la partida de despesa 
del pressupost municipal 12-1350-48001 
 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.4.- PRP2021/560 ACCEPTACIÓ DE RENÚNCIA I SEGONA ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE 
BAR I LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CONSERGERIA, VIGILÀNCIA I CONTROL DE LES 
INSTALꞏLACIONS DEL CASAL DE LA GENT GRAN DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 12 d’abril de 2021, va adjudicar provisionalment el 
contracte pel Servei de Bar i de la prestació dels serveis de consergeria, vigilància i control del 
Casal de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt a la senyora J. M.N., amb el requeriment que havia de 
presentar la fiança definitiva. 
 
En data 21 d’abril de 2021 la senyora J. M. N. va dipositar la fiança definitiva. 
 
En data 30 de juny de 2021, la senyora J. M. N. ha presentat escrit davant aquest 
Ajuntament en el que comunica la seva renúncia a signar el contracte per motius 
personals. 
 



 
 

 

Vist l’informe emès pel Tècnic de participació 
ciutadana. 
 
Vist que la següent proposta millor valorada és la presentada per la senyora  R. B. A.C. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar, de manera provisional, el contracte del Servei de Bar i de la prestació dels 
serveis de consergeria, vigilància i control del Casal de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt, a la senyora 
R. B. A.C. 
 
Segon.- Requerir a l’adjudicatària proposada, per a que en el termini de 20 dies presenti la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, d’haver formalitzat la Unió Temporal d’Empreses per a la gestió 
amb l’Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt, i d’haver constituït la garantia definitiva, d’import 
600 euros. 
 
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’adjudicatària 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.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 08:50 de tot el que jo com a 
secretària certifico. 
 
 
 


