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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 10 DE NOVEMBRE DE 2021 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 17:30 
Hora que acaba: 18:13 
 
 
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 assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Maria Lourdes Martín Montero 
Felicita Romero Olivares 
Marc Palet Rodríguez 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 
 
S’acorda aprovar l’acta de les dues darreres sessions efectuades per la Junta de Govern 
Local -ordinària i extraordinària pública- el 28 d'octubre de 2021. 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de 
pagament número O/2021/56, que conté els següents documents d’Autorització, 
Disposició i Reconeixement d’Obligació: 
 

- Ramcon, neteja de vidres de difícil accés dels edificis i equipaments municipals, 
d’import 11.763,14€; amb càrrec a la partida 16/9200/22701. 

- Consorci Besòs Tordera, Prestació del servei de clavegueram de Lliçà d’Amunt, 
agost 21; d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Consorci Besòs Tordera, Prestació del servei de clavegueram de Lliçà d’Amunt, 
setembre  21; d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Bufete Gonzalo, SLP; honoraris serveis jurídics implantació taxa d’aprofitament 
especial, d’import 7.260€; amb càrrec a la partida 16/9200/22604. 
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- Endesa Energia SAU; facturació electricitat; d’import 6.103,31€; amb càrrec a les 
partides 07/3420/22100, 24/3370/22100, 16/9200/22100 i 15/1650/22100. 

- Grup 24H; Conveni 24H ciclomotors, pagament únic; d’import 29.000€; amb 
càrrec a la partida 07/3410/48001. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- CULTURA 
 
3.1.1.- PRP2021/919 SOLꞏLICITUD D’UNA BESTRETA ESPECIAL PER A LA 
PROGRAMACIÓ DE NADAL 2021/22 
 
Expedient: 2021/4535 
 
Des de la Regidoria de Cultura s’està treballant en l’elaboració de la programació de Nadal 
20211-2022. 
 
Dins de la programació es porta a terme l’activitat de l’Oficina dels Somnis, que requereix la 
compra de material tipus teles, ilꞏluminació, mobiliari, entre altres.  
 
Per a poder portar a terme la compra de material amb temps suficient es necessari disposar 
d’una bestreta a càrrec de la partida 01 3380 22609 Festa Major i altres festes. 
 
La responsable de la justificació de la bestreta serà la tècnica de Cultura, responsable de la 
regidoria. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar una bestreta de 1.000,00€ per la compra de materials per a l’activitat de 
l’Oficina dels Somnis, dins la programació de Nadal 2021/22, a càrrec de la partida 3380 
22609 del pressupost de Cultura. 
 
Segon.- Poder disposar de la bestreta a partir del divendres 19 de novembre. 
 
 
3.3.- ACCIÓ SOCIAL 
 
3.3.1.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
Un cop vistos els informes , els plans de treball establerts per a cada usuari i la proposta 
de la Regidoria d’Acció Social, la Junta de Govern Local ACORDA ATORGAR els 
següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
 

‐ PRP2021/883, L.I.A.M.; un ajut de 240€ per alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

‐ PRP2021/889, F.J.C.R., prestació servei de treballadora familiar 
‐ PRP2021/893, M.L.M.M., un ajut de 242,25€ per a bombones de butà 
‐ PRP2021/894, M.T.M.D.B.H, ajut de 210€ per renovació de la targeta d’aliments, per 

cobrir el període de dos mesos. 
‐ PRP2021/896, S.M.V., un ajut de 210€ per alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/897, J.B.O., un ajut de 210€ per renovació targeta d’aliments 
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‐ PRP2021/898, E.M.P., un ajut de 200€ per a alimentació, per a el període de dos 
mesos. 

‐ PRP2021/899, A.P.M., ajut de 140€ targeta moneder 
‐ PRP2021/900, B.A.L., un ajut de 480€, renovació targeta moneder 
‐ PRP2021/901, M.N.V.G., un ajut de 64€ per a transport 
‐ PRP2021/902, I.B.F., un ajut de 132€, per a activitat escolar Institut 
‐ PRP2021/903, A.S., un ajut de 140€ per renovació targeta moneder 
‐ PRP2021/904, M.T.D.M., Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,21€ 

mensuals. 
‐ PRP2021/905, S.R.C., un ajut de 300€, Programa d’intervenció Individual per 

l’Associació APADIS  
‐ PRP2021/909, A.M.C.R., un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/910, J.I.A., un ajut de 242,25€ per a bombones de butà, i préstec d’una 

estufa. 
‐ PRP2021/911, L.H., contracte de cessió d’ús de pis social, amb lloguer de 

66,40€/mes. 
‐ PRP2021/914, D.M.M., un ajut de 72,80€ de transport per anar a l’Institut. 
‐ PRP2021/916, M.A.G., un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/917, H.M.M, un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/918, J.S,T,, un ajut de 120€ targeta moneder d’alimentació i higiene. 
‐ PRP2021/922, D.T.G., un ajut de 36,40€ per a transport. 

 
 
3.3.2.- PRP2021/915   PROGRAMA "TALENTS EN POTÈNCIA"    
 
Expedient: 2021/4480 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt participa en el programa “Talents en potencia” des de 
l’any 2018. 
 
El Consell Comarcal, de la mateixa manera que l’any passat, ofereix a l’Ajuntament la 
possibilitat de continuar participant a la propera edició del programa “Talents en 
Potència”, per al 2022. Es tracta d’assumir places per a l’orientació i acompanyament a 
persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (Fitxa 40.1), i a persones 
amb certificat de discapacitat igual o superior al 33% i/o amb trastorn de salut mental 
(Fitxa 40.2). Es disposa de 30 places per a cada Fitxa per a tota la comarca. 
 
L’objectiu és afavorir i potenciar la millora de l’ocupabilitat de les persones participants 
alhora que s’atenen les necessitats reals de les empreses. El programa ofereix 
processos d’orientació individualitzats que permeten a la persona definir el seu objectiu 
laboral i treballar les competències necessàries per a assolir-lo, formació en 
competències transversals, prospecció d’empreses per tal d’aconseguir la inserció 
laboral dels participants (mitjançant contractació laboral o pràctiques professionals no 
remunerades), i seguiment post inserció per garantir la plena integració del participant a 
l’empresa. 
 
Fins ara hem disposat d’un total de 5 places, 2 per persones amb Renda Garantida i 3 
per persones amb discapacitat. Durant tot l’any 2021 hi han participat un total de 7 
persones i una d’elles ha aconseguit trobar feina.  
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Es realitzen reunions de seguiment periòdiques a nivell tècnic, per valorar l’evolució i 
implicació de cadascuna de les persones participants en el seu procés i proposar 
actuacions conjuntes en cas necessari. 
 
Aquest proper any el cost per plaça són de 933,67€. 
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Aprovar la continuïtat per a l’any 2022 de 5 places per al municipi de Lliçà d’Amunt en 
el Programa “Talents en Potència” del Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb un 
cost total per tot l’any de 4.668,35€. 
 
 
3.3.3.- PRP2021/929 ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DEL REBOST SOLIDARI – 
ASSEGURANÇA VEHICLE 
 
Expedient: 2021/4572 
 
El passat 20 d’octubre de 2021 es va aprovar per Junta de Govern Local el Conveni 
entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Associació de Voluntaris del Rebost Solidari. 
 
El conveni té per objecte regular la subvenció que ofereix l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
a 
l’Associació de Voluntaris del Rebost Solidari, per comprar una furgoneta, per l’import 
de 9.200€, i que haurà de presentar la seva justificació al mes de març de 2022. 
 
Durant aquesta setmana, l’Associació de Voluntaris del Rebost Solidari ja disposarà de 
la furgoneta i serà necessària la contractació d’una assegurança. 
 
Vista la proposta de la Regidora d’acció social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar que l’Ajuntament es faci càrrec de l’assegurança de la furgoneta. 
 
Segon.- Aprovar que l’Ajuntament es faci càrrec del combustible de la furgoneta, a través 
de targeta bancària o bestreta. 
 
 
3.4.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.4.1.- PRP2021/906   ACTUACIONS PLA D’INVERSIONS D’AIGUA -PIA 2021- 4.1 i 
4.2 CAN XICOTA    
 
Expedient: 2021/4472 
 
En els darrers anys s’han produït diverses avaries al carrer Pica d’Estats i per la configuració 
de la xarxa al barri, qualsevol avaria en aquesta canonada genera una afectació molt gran 
entre els abonats de Can Xicota. 
 
Les actuacions 4.1 i 4.2 del Pla d’Inversions en Aigua 2021 representen un seguit de 
actuacions de precisió en la canonada que permetran sectoritzar millor la xarxa del barri, de 
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manera que, de produir-se una nova avaria, el nombre d’abonats es redueixi dràsticament. 
Aquestes actuacions s’han valorat en 8.728,54 € i 10.037,87 €, IVA inclòs, respectivament. 
 
Aquestes actuacions són bàsicament modificacions de la xarxa existent (ponts, inserció de 
vàlvules sectoritzadores), accions que contractualment ha d’executar l’empresa 
concessionària del Servei.  
  
Vista la proposta de la Regidora de Companyies de Serveis, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Encarregar a l’empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua, AGBAR, 
l’execució de les actuacions 4.1 i 4.2 del PIA 2021, per uns imports de 8.728,54 € i 10.037,87 
€, IVA inclòs, respectivament. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.4.2.- PRP2021/907   ACTUACIÓ 6 DEL PLA D’INVERSIONS D’AIGUA -PIA21- 
D’URGÈNCIA PINEDA DEL VALLÈS    
 
Expedient: 2021/4473 
 
Entre el 6 i 11 d’octubre va ser necessari realitzar una renovació d’urgència de xarxa d’aigua 
al barri de Pinedes del Vallès. L’actuació s’ha valorat en 5.001,74 €, IVA inclòs. 
  
Vista la proposta de la Regidora de Companyies de Serveis, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la despesa incorreguda de 5.001,74 €, IVA inclòs, i imputar-la a la partida 
17 1610 61910. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.5.- ESPORTS 
 
3.5.1.- PRP2021/908 SEGONA TANDA DE DEVOLUCIONS D’INSCRIPCIONS AL 
CASAL DE LLEURE PER A INFANTS I JOVES 2021  
 
Expedient: 2021/3498 
 
Un cop rebudes les últimes instàncies solꞏlicitant les devolucions corresponents al Casal 
Municipal d’Esport i Lleure per infants i joves, pel no ús del casal degut a confinaments per 
la Covid-19, la Regidoria d'Esports solꞏlicita que, per acord de Junta de Govern, s’aprovi la 
devolució d’un total de 114,89€. 
 
Vista la proposta del Regidor d’Esports. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar devolucions corresponents a les darreres solꞏlicituds pel no ús del Casal 
degut a confinaments per la Covid-19, per l’import total de 114,89€. 
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Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.6.- COOPERACIÓ I MIGRACIÓ 
 
3.6.1.- PRP2021/921   APROVACIÓ DE CONVENI DE COOPERACIÓ AMB 
L’ENTITAT LLIÇÀ PERUANITOS    
 
Expedient: 2021/4538 
 
L’entitat Lliçà Peruanitos és una entitat sense ànim de lucre, amb seu social a Lliçà d’Amunt, 
que treballa en projectes de cooperació relacionats amb els infantils dels assentaments 
situats a la ciutat de Lima (Perú). 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’entitat Lliçà Peruanitos tenen interès en colꞏlaborar per tirar 
endavant un projecte relacionat amb la lectura i els infants. 
 
l’Ajuntament vol fer una aportació de 2.100,00€ al projecte. 
 
Vista la proposta del Regidor de cooperació i migració, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de colꞏlaboració amb l’entitat LlIça Peruanitos, pel projecte 
relacionat amb la lectura i els infants als assentaments situats a la ciutat de Lima (Perú). 
 
Segon.-  Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.7.- SERVEIS TÈCNICS I URBANISME 
 
3.7.1.- PRP2021/912 DEVOLUCIÓ D’UNA PART DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM 
DEL CARRER DE LA GRALLA, --  
 
Expedient: 2021/4511 
 
Un cop satisfeta la taxa de clavegueram per part de la propietària de la parcelꞏla 
corresponent al carrer Gralla, -- que ascendeix a 1.520.- €, es va comprovar que 
l’escomesa estava realitzada des del moment en que es va fer la urbanització del carrer. 
L’Ajuntament no disposava d’aquesta informació degut a que les escomeses van estar 
abonades directament pels propietaris de les parcelꞏles a una empresa externa. 
 
En aquest cas s’ha localitzat l’escomesa feta i per tant l’Ajuntament ha de procedir a 
l’abonament de la part de la taxa que correspon a la construcció del clavegueró, 1.000.- 
€. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i obres Públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’Abonament mitjançant transferència de 1.000,00 € a favor de ES-- ---- ---- 
---------- a nom de M. P. P., en concepte de devolució d’una part de la taxa de clavegueram 
abonada a l’Ajuntament, corresponent a la construcció del clavegueró, que ja estava 
realitzada. 
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Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.7.2.- PRP2021/920 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES MENORS PER A 
LA REHABILITACIÓ D'UN TRAM DE COBERTA INCLINADA DEL CASAL DE LA 
GENT GRAN DEL CENTRE  
 
Expedient: 2021/4539 
 
És necessària la contractació de les obres de rehabilitació d’un tram de la coberta inclinada 
del Casal de la Gent Gran del centre, amb caràcter d’urgència. 
 
S’ha demanat i obtingut pressupost de l’empresa Sistemas contra Humedades SL (Incoisa) 
que ja va executar la rehabilitació de la part de coberta plana que limita amb la coberta 
inclinada objecte de reparació. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte d’obres de rehabilitació d’un tram de la coberta inclinada del 
Casal de la Gent Gran del centre a l’empresa Sistemas contra Humedades SL (Incoisa) per 
un import de 15.321 € + IVA 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
  
 
3.7.3.- PRP2021/923  ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE DE RE-URBANITZACIÓ DEL CARRER BARONIA DE MONTBUI    
 
Expedient: 2021/4542 
 
Es necessària la contractació de la redacció del projecte de Reurbanització del Carrer 
Baronia de Montbui entre el Carrer Anselm Clavé i el Pavelló, per tal de pacificar el trànsit i 
millorar l’accessibilitat dels vianants. 
 
S’han demanat i obtingut 3 pressupostos de despatxos d’arquitectura i enginyeria, podent 
adjudicar el contracte a l’oferta més avantatjosa. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de redacció del projecte de Re-urbanització del Carrer Baronia 
de Montbui a l’empresa Urbimec Engeneering Consultancy, SL, per un import de 12.000€ + 
IVA 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
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4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2021/924 LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TRES CAMIONS 
RECOLꞏLECTORS COMPACTADORS DE CÀRREGA LATERAL DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS.    
 
Expedient: 2021/4546 
 
Vist l’informe del tècnic municipal de medi ambient sobre la revisió i esmenes fets als plecs 
de condicions per a la licitació del subministrament de tres camions recolꞏlectors 
compactadors de càrrega lateral de recollida de residus. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la licitació per al subministrament de tres camions recolꞏlectors compactadors 
de càrrega lateral de recollida de residus. 
 

 
4.2.- PRP2021/928   NOMENAMENT PSICÒLEG EDUCACIÓ    
 
Expedient: 2021/3828 
 
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador del concurs de mèrits lliure per la provisió 
duna plaça de psicòleg adscrita al Departament d’Educació (grup A1) en el personal laboral 
temporal de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt. 
  
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Nomenar al senyor T. R. P. com a psicòleg adscrit al Departament d’Educació (grup 
A1) en el personal laboral temporal de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt.  
 
Segon: Comunicar a l’interessat el seu nomenament. 
 
 
4.3.- PRP2021/863 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'ESPAI ADJACENT DE LA MASIA DE CAN 
FRANCI 
 
Expedient: 2021/4259 
 
És necessària la contractació dels treballs de redacció del Projecte d’urbanització de l’espai 
adjacent de la masia de Can Franci. 
 
Atès que l’empresa Urbimec és l’adjudicatària dels treballs generals d’urbanització per a 
l’Incasòl, que engloben l’entorn d’aquest àmbit, s’ha demanat oferta econòmica a aquesta 
mateix empresa 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 



 

9 
 

Primer.- Adjudicar els treballs de redacció del projecte d’urbanització de l’espai adjacent a la 
masia de Can Franci a l’empresa Urbimec Engineering Consultancy, SL per un import de 
10.000 € + IVA 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
4.4.- PRPR2021/926 CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT SEU ELECTRÒNICA I SIGNATURA BIOMÈTRICA 
 
Eexpedient 2021/4558 
 
ANTECEDENTS 
 
L’any 2006, en sessió de Junta de Govern Local (JGL), l’Ajuntament va adquirir la 
solució digital per a la gestió d’expedients a l’empresa ABS Informàtica S.L. 
 
En data 27 d'abril de 2015, en sessió de JGL, l’Ajuntament va adoptar l’acord 
d’implementar un connector web per enllaçar el Gestor d'Expedients amb e-NOTUM, 
així com la instalꞏlació de la nova versió del MUX per enllaçar EACAT amb el Registre 
d'Entrada i Sortida que permet la descàrrega de documents annexes i camps informats.  
 
En data 6 de març de 2017, en sessió de JGL, l’Ajuntament va adoptar l’acord de 
continuar el canvi envers l'administració electrònica amb la implementació d'un gestor 
documental i carpeta ciutadana.  
 
En data 20 de gener de 2020, en sessió de JGL, l’Ajuntament va adoptar l’acord de continuar 
el canvi envers l'administració electrònica amb l’actualització de la solució digital existent a 
SIMPLIFICA 3.0 i la implementació de la solució digital per a la gestió d’acords i resolucions. 
 
Vist l’informe, emès en data 09/11/2021, per Francesc Roncero tècnic municipal, de 
necessitat i conformitat de contractar el subministrament de implementació seu electrònica i 
signatura biomètrica, 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, 
 

 Subministrament: Implementació seu electrònica i signatura biomètrica 
 Import de 9.785,18 € més IVA 
 Empresa: Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
 CIF: P0810600G 
 Partida pressupostaria: 2021/15 9200 21600 , 2021/15.920.062.600 
 RC: 2021/471 , 2021/472 
 Núm. Expedient: 2021/4558 
 Descripció del contracte: Es contracten els serveis d’implementació de la nova 

funcionalitat, les llicències i el subministrament dels dispositius necessaris per al seu 
funcionament. 

 Tots els imports (amb IVA i sense): 11.840,07 € amb IVA, 9.785,18 € sense IVA. 
 % IVA o exempció: 21% IVA 
 Adjudicatari: ABS INFORMATICA, S. L., B59383596, Espanya, Barcelona 
 Codi CPV: 30000000-9 
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□ Que no es considera necessari solꞏlicitar tres pressupostos perquè la solució 
d’administració 
electrònica és propietària i es va licitar a ABS INFORMATICA, S. L. 
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 de Lliçà d’Amunt, continuant el canvi envers l'administració electrònica, 
té la necessitat d’ implementar una seu electrònica pròpia que substituirà l’actual 
(eTRAM). D’aquesta manera es podran personalitzar els tràmits i reduir costos de 
temps en unificar el registre telemàtic en una mateixa solució, sense duplicar tràmits 
o gestions. 
 
De la mateixa manera, també té la necessita d’ adquirir una solució de signatura 
biomètrica per acabar de digitalitzar l’OAC, així com d’altres tràmits interns (signatura 
de contractes, etc). 
 
4.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT 
 
D’acord a l’article 63.3. a) l’Ajuntament utilitza un procediment diferent a l’obert o al 
restringit, ja que el present contracte es troba dins dels llindars de l’article 118.1. 
 
5.- INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 
 
Que l’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnic i humans necessaris per realitzar el 
treball, i per tant es considera necessari la contractació d’una empresa externa per la 
realització dels mateixos, considerant que l’actuació que es pretén contractar es 
adequada a la finalitat que es persegueix. 
 
6.- JUSTIFICACIÓ DE QUE NO EXISTEIX FRACCIONAMENT 
 
□ Que no s’ha fraccionat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles 
generals de la contractació i que el contractista amb que es proposa la subscripció 
d’aquest contracte no ha estat contractat mitjançant contractes menors que individual 
o conjuntament superin la xifra indicada per a la contractació menor dins del mateix 
exercici pressupostari. 
 
7.- DESPESA AMB FINANÇAMENT AFECTAT: 
□ No“ 

 
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. 
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La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ABS INFORMATICA, S. L., amb CIF B59383596, i codi 
CPV 30000000-9, el contracte menor del subministrament, per un import de 11.840,07 
€ (IVA inclòs). 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a despesa 
màxima del contracte. 
 

 Seu electrònica. Assignar a la partida de manteniment l’import de 5.662,80 € 
(IVA inclòs). 

 Signatura biomètrica. Assignar a la partida d’inversió l’import de 6.177,27 € (IVA 
inclòs). 

 
Tercer.- La presentació de les factures per la prestació del subministrament s’acomplirà 
en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18,13 h., de tot el que 
jo com a secretària certifico. 


