ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE DATA 29 DE MARÇ DE 2021
Caràcter: Ordinari
Hora que comença: 18:00
Hora que acaba: 18:25
PRESIDEIX
Maria del Mar Pedrerol Villarroya, primera Tinent d’Alcalde, per absència del Sr. Alcalde
ASSISTENTS
Maria del Mar Pedrerol Villarroya
Fran Sánchez Castilla
Lourdes Estéfano Orozco
Albert Iglesias Boza
David Morales Campos
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA
Ignasi Simon Ortoll
ACTUA COM A SECRETÀRIA
Gemma Navarro Medialdea, secretària.

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 22 de març de 2021
2.- DESPESES
No se n’han presentat
3.- PROPOSTES
3.1.- 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
atorga rels següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social:
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-

PRP2021/192, Y.A.R.; ajut de 39,20€ per a transport
PRP2021/241, M.J.M.R., ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres
mensualitats
PRP2021/242, A.P M ; ajut de 133€ per a la compra de bombones de butà
PRP2021/244, E M M., un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres
lliuraments mensuals
PRP2021/252, A.F.D.; ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en
tres lliuraments mensuals.
PRP2021/253, L.L.M., ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
PRP2021/254, A.M.C.R., ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
PRP2021/256, M.N.S.P., ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir
en tres lliuraments mensuals.
PRP2021/257, G.L.M.C.; ajut de 199,5€ per la compra de bombones de butà.
PRP2021/258, M.A., ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals i un ajut de 100€ per a medicació.
PRP2021/259, A.R.I., ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en
tres lliuraments mensuals.
PRP2021/260, O.S.L., ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en
tres lliuraments mensuals.

3.2.- NOVES TECNOLOGIES
3.2.1.- PRP2021/265
CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D’UNA IMPRESSORA MULTIFUNCIÓ A4 COLOR
Expedient 2021/1248
ANTECEDENTS
Vist l’informe, emès en data 24/03/2021, pel tècnic municipal d’informàtica, de necessitat i
conformitat de contractar el subministrament d’una impressora multifunció A4 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 A4 color
Import de: 1.050,00 € més IVA
Empresa: Ajuntament de Lliçà d’Amunt
CIF: P0810600G
Partida pressupostaria: 2021.15.9200.62600
RC: 2021/152
Núm. Expedient: 2021/1248
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•
•
•
•
•

Descripció del contracte: compra d’un equip d’impressió multifunció A4 color.
Tots els imports (amb IVA i sense): 1.270,50 € amb IVA, 1.050,00 € 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 tres 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
1
2
3

Empresa
SISTEMAS Y METODOS
REPROGRAFICOS, S.L.
REDES, SISTEMAS Y DOMINIOS
S.L
UTE REPROGIR CONTROL

Import
(iva exclòs)
1.050,00 €

Import
(iva inclòs)
1.270,50 €

1.385,00 €

1.675,85 €

950,00 €

1.149,50 €

Que es considera necessari que l’equip d’impressió sigui del fabricant Ricoh per mantenir
el parc d’impressores homogeni, reduir el cost d’administració i facilitar l’adaptació de
l’usuari.
Que el servei de manteniment s’estableix per preu per còpia:
Empresa
SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS,
S.L.
REDES, SISTEMAS Y DOMINIOS S.L
UTE REPROGIR CONTROL

Import b/n
0,007268 €

Import color
0,051912 €

0,005000 €
0,007000 €

0,050000 €
0,090000 €

Que l’empresa UTE REPROGIR CONTROL no inclou suport post-venda i l’ofereix en
pack d’ hores de suport remot. A l’oferta s’ha inclòs un pack de 10 hores.
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 A4 color per
donar servei a una escola bressol. L’adquisició de l’equip d’impressió ha d’ incloure el
següent:
•
•

integració amb el sistema actual de control d’impressió de l’Ajuntament.
manteniment per al seu correcte funcionament.
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•

suport post-venda.
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.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar a l’empresa SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, S.L, amb
NIF B08909004, i codi CPV 30000000-9 , el contracte menor del subministrament, per
un import de 1.270,50 € (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 s’acomplirà
en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament.
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari.
3.3.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS
3.3.1.- PRP2021/264 RATIFICACIO DEL DECRET D’ALCALDIA D'ADJUDICACIÓ
DELS TREBALLS D’ACLARIDA D'ARBRES DE LES FRANGES
Per Decret d’Alcaldia número 291 de data 23 de març de 2021, s’ha resolt el següent:
“DECRET ALCALDIA ADJUDICACIÓ TREBALLS ACLARIDA ARBRAT
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Vist l’informe de valoració de les ofertes per a la contractació dels Treballs d’aclarida
d’arbres en diferents trams de les franges de protecció contra incendis de Lliçà
d’Amunt, i havent-se estimat com a correcta i degudament motivada, una vegada
acreditat el compliment dels requeriments efectuats a l’empresa proposada, tot això
dins de termini.
Vist l’informe favorable de la fiscalització del compromís de la despesa de la
Intervenció.
He resolt:
Primer.- Adjudicar el contracte dels treballs d’aclarida d’arbres en diferents trams de
les franges de protecció contra incendis de Lliçà d’Amunt a M. A. B., per l’import de
19.400 €, Iva. Exclòs.
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, citant-lo per a concórrer a la
signatura del contracte dins el termini de quinze hàbils des de la recepció d’aquesta
notificació.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la resta de participants en a la licitació.
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local.”
En compliment de la mateixa resolució, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 291 de data 23 de març de 2021 pel que es
resol adjudicar els treballs d’aclarida d’arbrat en diferents trams de la les franges de
protecció contra incendis de Lliçà d’Amunt.
3.4.- ALCALDIA
3.4.1.- PRP2021/269 ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ TEMPORAL D’ÚS D’HABITATGE
DE PROTECCIÓ OFICIAL (Matarranya, 24, 1er, 1a, pàrquing 3 i traster)
Expedient: 2021/1331
FETS:
1. L’Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt SL, en endavant l’EMO, és
propietària d’un habitatge amb protecció oficial en règim de preu concertat al
carrer Matarranya número 24 1er. 1a. de Ca l’Artigues a Lliçà d’Amunt. Aquest
habitatge, a més, està dotat d’una plaça d’aparcament i d’un traster.
2. És d’interès de l’EMO i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt el cedir l’ús d’aquest
habitatge, en règim d’arrendament, a una família en l’exercici d’una activitat
assistencial. Aquest arrendament haurà d’estar informat prèviament per la
regidoria de Serveis Socials.
3. Vist l’acord de cessió de l’EMO de data 22 de febrer de 2021.
Vista la proposta de l’Alcaldia,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Primer.- Acceptar la cessió a favor de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en base als antecedents
exposats, de l’habitatge del Carrer Matarranya, número 24 1er 1a, l’aparcament núm. 3 i el
seu traster, de Ca l’Artigues, efectuada per l’EMO.
Segon.- L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt haurà d’incorporar l’habitatge a la bossa d’habitatges
per arrendaments assistencials i haurà de fer els canvis de titularitat dels subministraments
de l’habitatge.
Tercer.- L’import a abonar a l’EMO per la cessió d’ús serà de 357,03€ mensuals.
Quart.- La durada d’aquesta cessió d’ús serà de 4 anys, a partir de l’1 d’abril de 2021, i es
renovarà per tàcita reconducció per períodes iguals fins que una de les parts comuniqui la
voluntat de resoldre’l amb un mes d’antelació.
Cinquè.- Autoritzar a l’Alcalde a signar tots els documents necessaris per realitzar les
operacions.
4.- AFERS SOBREVINGUTS
4.1.- PRP2021/279 ADJUDICACIO DEL CONTRACTE PEL SERVEI D'ÀPATS A
DOMICILI A LLIÇÇÀ D'AMUNT
Vist l’informe de valoració de les ofertes per a la contractació del SERVEI D’ÀPATS A
DOMICILI A LLIÇÀ D’AMUNT, i havent-se estimat com a correcta i degudament
motivada, una vegada acreditat el compliment dels requeriments efectuats a l’empresa
proposada, tot això dins de termini.
Vist l’informe favorable de la fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció.
La Junta de Govern, ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte del servei d’àpats a domicilia a Lliçà d’Amunt a l’empresa
Vallès de Serveis a les Escoles SL, per l’import de 22.880 €, Iva. Exclòs, amb un preu
màxim per àpat de 3’28 euros.
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, citant-lo per a concórrer a la signatura del
contracte dins el termini de quinze hàbils des de la recepció d’aquesta notificació.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la resta de participants en a la licitació.
4.2.- PRP2021/278 APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL MANTENIMENT DE LES
FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS
Expedient: 2021/1347
Atès que el municipi de Lliçà d’Amunt està declarat d’alt risc d’incendi forestal i que una part
del sòl urbà està afectat per allò que disposa la Llei 5/2003 en relació a la creació i
manteniment de franges de protecció contra incendis forestals.
Atès que des de l’any 2011 el manteniment de les franges de protecció contra incendis
forestals es realitza cada dos anys i, per tant, aquest any 2021 cal fer-lo de nou.
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Vista la proposta de la Regidoria de Medi Ambient,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar la licitació dels treballs de manteniment de les franges de protecció contra
incendis forestals.
4.3.- PRP2021/249 ADJUDICACiÓ DELS TREBALLS DE REPARACIÓ DE FLONJALLS
D’ASFALT EN DIFERENTS CARRERS DEL MUNICIPI
Expedient: 2021/1242
És necessària la contractació de les obres de reparació d’un conjunt de flonjalls d’asfalt
detectats en diferents carrers de Lliçà d’Amunt que afecten el pas de vehicles.
Els indrets concrets a reparar es troben en el Carrer Garrigues, a l’alçada del Número 26 i
més amunt, Carrer Josep Mª Sert números 11 i 38, Carrer Antoni Gaudí 18-20 i Carrer
Frederic Marés, 10
S’han sol·licitat tres pressupostos d’oferta per a l’execució d’aquests treballs.
Vista la proposta del Regidor de transport públic i mobilitat.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar els treballs de reparació de flonjalls d’asfalt en diferents carrers de Lliçà
d’Amunt a l’empresa Obres i Paviments Llovet, SL per un import de 11.115,23 €
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 18:20 de tot el que jo
com a secretària certifico.
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