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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 3 DE SETEMBRE DE 2020 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 08:30 
Hora que acaba: 08:55 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi ASimon i Ortoll,  
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
  
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Fran Sánchez Castilla 
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària accidental. 
 
 
1.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la següent relació de documents d’Autorització, Disposició i 
Reconeixement d’Obligació: 
 

- ABS Informàtica SL; actualització Simplifica 3.0, manteniment informàtic; 
d’import 9.407,75€; amb càrrec a la partida 15/9200/62600. 

- Endesa Energia SA; facturació energia elèctrica; d’import 36.960,37€; amb 
càrrec a les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 
24/3370/22100, 16/9200/22100 i 15/1650/22100, 

- Riera Bosc, Pau; contracte menor per desbrossament d’herbes del sòl urbà; 
d’import 18.143,95€, amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 

- Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt, Serveis de jardineria del segon 
trimestre de 2020; d’import 5.198,44€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000.  

- Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt, Servei de manteniment del 
segon trimestre de 2020; d’import 3.632,83€; amb càrrec a la partida 
5/1532/22699. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria 
orgànica a planta, juny 2020; impropis 7,29€; d’import 9.185,04€, amb càrrec a 
la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides 
resta, juny 2020; d’import 9.012,75€, amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades 
resta, juny 2020; d’import 48.986,97€, amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Club Bàsquet Lliçà d’Amunt; patrocini lliga EBA, d’import 30.000€, amb càrrec a 
la partida 07/3410/22609. 
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- Saica Natur SL; Canon centre; d’import 4.312,44€, amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- García Rodríguez, Miguel Ángel JORAL; Parc Riera; d’import 4.216,85€; amb 
càrrec a la partida 25/1532/1300. 

 
 
2 – PROPOSTES 
 
2.1.- CULTURA 
 
2.2.1.- PRP2020/202 APROVACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS DE TALENTS 
“LLIÇÀ 
TÉ TALENT” 
 
La Regidoria de Cultura, en el marc de la programació Cromàtica, que te previst portar 
a terme  entre els mesos de setembre, octubre i novembre, ha pensat una activitat de 
nova creació anomenada “Lliçà té Talent”. 
 
L’activitat “Lliçà té Talent” consisteix en un concurs on els participants mostren els seu 
art a través de diferents disciplines escèniques i competeixen per guanyar uns premis. 
 
Per tal de regular aquesta competició i el lliurament dels premis, la Regidoria de 
cultura ha   redactat unes bases que es presentant en aquesta sessió per a la seva 
aprovació. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar les bases del concurs de talents “Lliçà té Talent”, en el marc de la 
programació 
Cromàtica 2020, redactades per la Regidoria de cultura.” 
 
 
2.2.2.- PRP2020/204 APROVACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS TASTAPOBLE 
CROMATICA SETEMBRE 2020 
 
En el marc de la programació del Cromàtica setembre 2020, la Regidoria de cultura 
proposta la celebració d’un concurs de preguntes i respostes, al qual hem anomenat 
Tastapoble, en modalitat infantil i adult. 
 
Per tal de regular la competició i els premis del concurs, la Regidoria de cultura  ha 
redactat unes bases que es presentant en aquesta sessió per a la seva aprovació. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar les bases que regulen el concurs de preguntes i respostes “Tastapoble” 
dins la 
programació Cromàtica setembre 2020. 
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2.2.- 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  amb famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
 

- PRP 2020/27; DSJ; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en 
tres lliuraments mensuals. 

- PRP 2020/32; CMR; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en 
tres lliuraments mensuals. 

- PRP 2020/37; LH; un ajut de 30€ per a productes d’higiene. 
- PRP 2020/113; SP; un ajut de 134€ per la compra de bombones de butà; 

(exped 2020/1554) 
- PRP 2020/125; DCO; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. (exped 2020/1719). 
 

  
2.3.- COMUNICACIÓ 
 
2.3.1.- PRP2020/203 APROVACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS INSTAGRAM 
CROMATICA SETEMBRE 2020 
 
En el marc de la programació del Cromàtica del mes de setembre, la regidoria de 
cultura proposa un concurs a través de la xarxa social Instagram. 
 
Per regular les característiques d’aquest concurs LA Regidoria de comunicació ha 
redactat unes bases que es presenten per la seva aprovació. 
 
Vista al proposta del regidor del regidor de Cultura. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar les bases per regular el concurs de fotografies d’instagram en el marc 
del Cromàtica setembre 2020 
 
 
2.4.-  NOVES TECNOLOGIES 
 
“2.4.1.- PRP2020/207 CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT D’ORDINADORS I MONITORS 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist l’informe, emès en data 31/08/2020, per Francesc Roncero tècnic municipal, de 
necessitat i conformitat de contractar el subministrament d’ordinadors i monitors, i que 
es transcriu literalment a continuació: 
 
“INFORME DE NECESSITAT I CONFORMITAT DE CONTRACTE MENOR 
(SUBMINISTRAMENTS VEC INFERIOR A 15.000€) 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Es necessària la contractació del / de la, 
 

 Subministrament: ordinadors i monitors 
 Import de 12.368,00 € més IVA 
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 Empresa: Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
 CIF: P0810600G 
 Partida pressupostaria: 2020.15.9200.62600 
 RC: 2020/299 
 Núm. Expedient: 2020/2179 
 Descripció del contracte: compra de 15 ordinadors perfil ofimàtic amb 4 anys de 

garantia i 
25 monitors. 

 Tots els imports (amb IVA i sense): 14.965,28 € amb IVA, 12.368,00 € sense IVA. 
 % IVA o exempció: 21% IVA 
 Adjudicatari: Redes, Sistemas Y Dominios S.L,  

□ S’han sol·licitat tres pressupostos a les empreses que seguidament  s’indiquen, 
essent l’oferta més avantatjosa per la seva relació qualitat/preu la que es proposa: 
 
1 Redes, Sistemas y Dominios S.L: 12.368,00 €, més l’Iva. 
2 QB Informàtica: 12.574,52 €, més l’Iva. 
3 IECISA:12.690,94 €, més l’Iva. 
 
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 -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: 
 
L’Ajuntament té la necessitat de comprar ordinadors i monitors en previsió de nous 
confinaments causats pel COVID-19. Per aquest motiu és necessari garantir el 
subministrament dels equips el més aviat possible. Els ordinadors renovaran llocs de 
treball de perfil ofimàtic (administratius, auxiliars, etc), on els ordinadors reemplaçats 
es destinaran per a teletreball del personal de l’Ajuntament. 
 
Els monitors es destinaran a la millora dels llocs de treball de l’Ajuntament amb la 
incorporació d’una segona pantalla. Aquesta segona pantalla, en cas de confinament, 
es  podrà destinar com a part del material necessari per al teletreball del personal de 
l’Ajuntament. 
 
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 
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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 
 
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. 
 
Vista la proposta del regidor de noves tecnologies, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa REDES, SISTEMAS Y DOMINIOS S.L, amb NIF 
B65939910, i codi 
CPV 30000000-9, el contracte menor del subministrament, per un import de 14.965,28 
€ (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 es 
realitzarà en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
 
2.4.2.- PRP2020/208 CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT D’UN PROJECTOR PER AL VIVER D’EMPRESES 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist l’informe, emès en data 31/08/2020, per Francesc Roncero tècnic municipal, de 
necessitat i conformitat de contractar el subministrament d’un projector i els accessoris 
per a la seva instal·lació, i que es transcriu literalment a continuació: 
 
INFORME DE NECESSITAT I CONFORMITAT DE CONTRACTE  MENOR 
(SUBMINISTRAMENTS VEC INFERIOR A 15.000€) 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Es necessària la contractació del / de la, 
 

 Subministrament: projector i accessoris 
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 Import de 666,00 € més IVA 
 Empresa: Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
 CIF: P0810600G 
 Partida pressupostaria: 2020.15.9200.62600 
 RC: 2020/300 
 Núm. Expedient: 2020/2197 
 Descripció del contracte: compra d’un projector, suport i pantalla de paret per a la 

projecció. 
 Tots els imports (amb IVA i sense): 805,86 € amb IVA, 666,00 sense IVA. 
 % IVA o exempció: 21% IVA 
 Adjudicatari: Redes, Sistemas Y Dominios S.L,  

□ 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. 
 
1 Redes, Sistemas y Dominios S.L: 666,00 €, més l’Iva. 
2 QB Informàtica: 734,49, més l’Iva. 
3 PC Componentes: 828,12 €, més l’Iva. 
 
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 -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: 
 
L’Ajuntament té la necessitat de comprar un projector, així com els accessoris 
necessaris per a laseva instal·lació (suport i pantalla). Aquest material està destinat a 
l’adequació de la sala dereunions del viver d’empreses. 
 
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 
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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. 
 
Vista la proposta del regidor de noves tecnologies, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa REDES, SISTEMAS Y DOMINIOS S.L, amb NIF 
B65939910, i codi CPV 30000000-9, el contracte menor del subministrament, per un 
import de 805,86 € (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 es 
realitzarà en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
 
2.4.3.- PRP2020/209   CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP D’IMPRESSIÓ MULTIFUNCIÓ A3 COLOR AMB 
SISTEMA D’AUTOSERVEI 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist l’informe, emès en data 01/09/2020, per Francesc Roncero tècnic municipal, de 
necessitat i conformitat de contractar el subministrament d’un equip d’impressió 
multifunció A3 color, i que es transcriu literalment a continuació: 
 
“INFORME DE NECESSITAT I CONFORMITAT DE CONTRACTE MENOR 
(SUBMINISTRAMENTS VEC INFERIOR A 15.000€) 

1- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Es necessària la contractació del / de la,  
 

 Subministrament: equip d’impressió multifunció A3 color 
 Import de: 2.925,00 € més IVA  
 Empresa: Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
 CIF: P0810600G 
 Partida pressupostaria: 2020.15.9200.62600 
 RC: 2020/269 
 Núm. Expedient: 2020/1840 
 Descripció del contracte: compra d’un equip d’impressió multifunció A3 a color 

amb sistema d’autoservei. 
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 Tots els imports (amb IVA i sense): 3.539,25 €  amb IVA, 2.925,00 €  sense 
IVA. 

 % IVA o exempció: 21% IVA 
 Adjudicatari: SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, S.L., CIF 

B08909004, Can Corts, 14-16, 08401, Granollers, Barcelona 
 Codi CPV: 30000000-9 

□ S’han sol·licitat només dos 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) 

1 Sistemas y Métodos Reprográficos, S.L. 2.925,00 € 3.539,25 € 
2 REDES, SISTEMAS Y DOMINIOS S.L 3.875,00 € 4.688,75 € 

□ Que no ha estat possible sol·licitar un tercer pressupost degut als terminis 
d’implantació. 

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 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:  
 
L’Ajuntament té la necessitat de comprar un equip d’impressió multifunció A3 color per 
donar servei al viver d’empreses. 
 
Es valora que l’equip d’impressió sigui del fabricant Ricoh per mantenir el parc 
d’impressores homogeni i així reduir el cost d’administració. L’equip requereix la 
integració amb el sistema actual de control d’impressió de l’Ajuntament, i ha de 
permetre l’autonomia dels usuaris implementant un sistema d’autoservei per a les 
funcions d’impressora i copiadora. El cost del servei és preu per copia i s’imputarà a 
cada empresa a través de targetes contactless. Per utilitzar el servei les empreses 
carregaran crèdit a les targetes contactless prèviament. 
 
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 
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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 
 
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 SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, S.L., 
amb CIF B08909004, i codi CPV 30000000-9, el contracte menor del subministrament, 
per un import de 3.539,25 € (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 es 
realitzarà en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
 
2.5.- COMPANYIES DE SERVEIS 
 
2.5.1.- PRP2020/205   LICITACIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA 
CANONADA D’AIGUA AL C. ANSELM CLAVÉ 184-224 
    
1 – El tram de canonada d’aigua existent al carrer Anselm Clavé (ctra. BV-1602), entre els 
números 184 i 224, es troba en molt mal estat. S’han produït un mínim de 5 trencaments en 
el darrers mesos, els quals han provocat afectacions i talls de subministrament molt 
importants en els veïns de la zona. 
 
2 – Per tal de resoldre definitivament l’alt grau d’incidències d’aquesta zona es considera 
necessari renovar la canonada principal d’abastament d’aigua. A tal efecte s’ha fet una 
valoració de les obres a realitzar, i s’ha obtingut el permís de Diputació de Barcelona per fer 
obres a la ctra. BV-1602.  
 
3 – S’adjunta el Plec de Clàusules Administratives Particulars per licitar, per separat, l’obra 
hidràulica i l’obra civil d’aquesta actuació. 
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4 – Les obres estan valorades en 69.037,92  € (IVA inclòs) l’obra civil, i en 86.476,98 € (IVA 
inclòs) l’obra hidràulica. Les obres a realitzar per SOREA com a concessionària del servei 
d’abastament estan valorades en 8.131,49 € (IVA inclòs). Existeix la partida 17 1610 61910 
al pressupost municipal amb fons suficients per afrontar l’obra. 
 
Vista la proposta de la Regidora de companyies de serveis, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER:  Aprovar les licitacions de l’obra civil i l’obra hidràulica de la renovació de la 
canonada d’abastament d’aigua al C. Anselm Clavé 184-224.  
 
SEGON: Encarregar a SOREA les obres que li són pròpies com a concessionària del 
servei per un import de 8.131,49 € (IVA inclòs), segons pressupost adjunt. 
 
 
3.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
3.1.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE DESBROSSAMENT 
D’HERBES ADVENTÍCIES DELS CARRERS I DE LA VEGETACIÓ D’ALTRES ESPAIS 
PÚBLICS DEL SÒL URBÀ DE LLIÇÀ D’AMUNT 2020 
 
S’ha efectuat l’Acta de valoració del procediment per a la contractació del servei de 
desbrossament de les herbes adventícies dels carrers i de la vegetació d'altres espais 
públics del sòl urbà de Lliçà d’Amunt, (expt. 1979/58), aquesta ha proposat que s’adjudiqui 
el contracte, de manera provisional, a l’empresa Contratas Ancar SL, per considerar que 
és la que ha presentat l’oferta més avantatjosa. 
 
Una vegada notificada aquesta proposta a l’empresa Contractar Ancar SL., aquesta ha 
presentat la documentació requerida i ha construït la fiança definitiva per a la realització 
dels treballs. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar de manera definitiva, el contracte per a l’execució del servei de 
desbrossament de les herbes adventícies dels carrers i de la vegetació d'altres espais 
públics del sòl urbà de Lliçà d’Amunt, a l’empresa Contatas Ancar S:L., per l’import de 
16.850€, més l’Iva. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària, citant-lo per a la signatura 
del contracte corresponent. 
 
 
3.2.- PRP 2020/210 ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR PER A LA NETEJA DE 
VIDRES DE DIFÍCIL ACCÉS DELS EDIFICIS MUNICIPALS 
 
Vist l’informe, emès en data 26 d’agost de 2020, per la responsable del Servei de Neteja 
Pilar Pérez, tècnic municipal, de necessitat i conformitat de contractar el Servei de Neteja 
dels vidres de difícil accés dels edificis municipals, 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€) 
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1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Es necessària la contractació del servei de neteja dels vidres de difícil accés dels 
diferents edificis municipals.  

 
 Servei: servei de neteja 
 Import de 9.721,60 més IVA  
 Empresa: RAMCOM EMPRESA DE SERVEIS. S.A 
 NIF: A08371114 
 Termini: 9 de setembre de 2020  
 Partida pressupostaria:  
 RC: 2020/292 
  Descripció del contracte: Neteja del vidre de difícil accés dels edificis 

municipals. 
 Tots els imports (amb IVA i sense) 9.721,60€ amb el 21% IVA 11.763,14€ 
 Adjudicatari: RANCOM EMPRESA DE SERVEIS, S.A CIF A08371114,  

 
Els edificis municipals es necessari una neteja dels vidres de difícil accés a través 
d’una empresa especialitzada, ja que l’Ajuntament no disposa de recursos humans ni 
tècnics per poder realitzar-la. El 2018 es va licitar la neteja per un període de 2 anys, 
vençut el mateix i amb la dificultat de la situació de Pandèmia en la qual ens trobem, 
ha estat impossible demanar diferents pressupostos a diferents empreses per la 
impossibilitat d’accedir-hi als centres. Aquest servei es realitza a finals d’agost per tenir 
els edificis, sobretot  les Escoles en condicions abans de l’apertura del curs escolar 
. 
Atès que l’adjudicatari per realitzar aquest treball al 2018 per un període de 2 anys va 
ser RANCOM i que coneix tant els edificis com les tasques a realitzar, s’ha demanat 
pressupost per aquets 2020, presentant una oferta raonable. 
 
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 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:  
 
La necessitat de realitzar la neteja dels vidres de difícil accés dels edificis municipals 
per tenir-los en condicions abans de l’apertura al setembre. 
 
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 
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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: 
 
□ Si  
x No 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i regidor de recursos humans, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Adjudicar a l’empresa RAMCOM EMPRESA DE SERVEIS, amb NIF 
A08371114, el contracte menor del servei de neteja dels vidres de difícil accés dels 
edificis municipals, per un import de 9.721,60 Euros (sense IVA), per un termini de 
data fi prevista 9 de setembre. 
 
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. 
 
ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
3.3.- PRP 2020/183 INFORME PER LA APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS QUE 
REGIRAN L’ARRENDAMENT DE LES INSTALꞏLACIONS I ELS BENS DEL BAR DEL 
CAMP DE FUTBOL DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
L'Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha rebut la renúncia expressa de l’actual arrendatari el Club 
Esportiu Lliçà d’Amunt i en conseqüència ha decidit licitar el servei de bar del camp de 
futbol municipal. 
 
Els serveis tècnics de l’Ajuntament han elaborat diferents informes de valoració de l’estat 
actual de les instal·lacions i dels bens i materials ubicats al mateix. 
 
Les conclusions son que caldrà efectuar una sèrie de millores per garantir el compliment de 
la normativa sanitària. 
 
A banda, s’actualitza l’inventari de bens i materials i s’especifica al plec de condicions que 
s’adjunta amb aquest informe. 
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Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER:  Aprovar el model de Plec de condicions que regiran el Procediment per a 
l’arrendament de les instal·lacions i els bens del bar del Camp de Futbol de Lliçà d’Amunt.  
 
SEGON.- Convocar el procediment per a poder reprendre el servei el més aviat possible. 
 
TERCER.- Realitzar les millores descrites als informes de Serveis Tècnics adjunts. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 08:55 de tot el que 
jo com a secretària certifico. 
 
 
 
 


