
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 20 DE JUNY DE 2022 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:00 
Hora que acaba: 18:50 
 
 
PRESIDEIX 
 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya, primera tinent d’Alcalde, per absència de l’Alcalde Ignasi 
Simon Ortoll 
 
 
ASSISTENTS 
 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
  

També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Lourdes Martín Montero 
Marc Palet Rodríguez 
 
 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 

 
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 13 de juny de 2022 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’ACORDA APROVAR la relació comprable d’obligacions i propostes de manament de 
pagament número O/2022/37, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició 
i Reconeixement d’Obligació: 
 



- Endesa Energia SAU; Consum elèctric; d’import 3.812,14€; amb càrrec a les partides 
24/3370/22100, 16/9200/22100 i 15/1650/22100. 

- Endesa Energia SAU; Consum elèctric; d’import 18.457,29€; amb càrrec a les 
partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 24/3370/22100, 
16/9200/22100 i 15/1650/22100. 

- Kollatec SLU; Estassada amb maquinària elevadora per a preparació de terreny previ 
a l’excavació de fonament; d’import 11.134,35€; amb càrrec a al partida 
17/1532/60901. 

- Comercial Gasuir SL; carburant; d’import 3.033,08€; amb càrrec a la partida 
18/1621/22103. 

- Comercial Gasuir SL; carburant; d’import 9.099,29€; amb càrrec a la partida 
18/1621/22103. 

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

- Becerra & Navarro SL; reparació de contenidors grisos; d’import 6.519,48€; amb 
càrrec a la partida 18/1621/62300. 

- Associació Protectora d’Animals de Granollers; Servei de recollida d’animals; 
d’import 4.089,80€; amb càrrec a la partida 13/1700/22699. 

- Fraikin Assets SAS; lloguer; d’import 4.960,32€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Tebancat SL; Certificació 1a i 2a. expedient 1561/21; d’import 68.489,89€; amb 
càrrec a la partida 17/1532/60909. 

- Comercial Gasuir SL.; benzinera; d’import 10.936,05; amb càrrec a la partida 
18/1621/22103. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria 
orgànica a planta, maig 22, impropis 2,61%; d’import 6.218,35€; amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides maig 22; 
d’import 6.724,31€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades resta, 
maig 22; d’import 36.715,33€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades resta, 
directe Mataró, maig 22; d’import 8.020,22€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Agustí i Masoliver SA.; obres construcció d’un aparcament a l’aire lliure; d’import 
105.164,86€; amb càrrec a la partida 1771532/60901. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- CULTURA 
 
3.1.1.- PRP2022/570 APROVACIÓ DE CONVENI AMB LES EMPRESES 
MOLDSTOCK I BIOKIT SA PER AL PATROCINI DE LA FESTA MAJOR 2022    
 
Entre els dies 5 i 11 de setembre de 2022 tindrà lloc la Festa Major de Lliçà d’Amunt, i 
part del finançament per sufragar les despeses econòmiques del pressupost genèric de 
la Festa Major s’obté mitjançant aportacions econòmiques d’algunes empreses del 
municipi que col·laboren 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. 
 
Per regular les aportacions dineràries de les empreses que participen al programa de 
patrocini proposem signar un conveni de col·laboració. 
 



Per aquest motiu es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació dels convenis de 
col·laboració amb les empreses  i pels imports següents:  
 

- Biokit SA: Aportació de 12.000,00 € 
- Moldstock SL: Aportació de 300 € 

 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar els Convenis de col·laboració amb les empreses Biokit S.A. i Moldstock 
S.L., per al patrocini de la Festa Major de Lliçà d’Amunt 2022. 
  
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.2.- RECURSOS HUMANS 
 
3.2.1.- PRP2022/577 NOMENAMENT DE FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES DE 
CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL 
 
Expedient: 2021/3970 
 
Vista al proposta formulada pel Tribunal qualificador de les proves per a la provisió d’una 
plaça de Caporal de la Policia Local de Lliçà d’Amunt, vacant a la plantilla de personal 
funcionari. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Nomenar com a Caporal de la Policia Local de Lliçà d’Amunt en pràctiques al senyor 
Albert Montes Tena 
 
Segon.- Comunicar el seu nomenament a l’interessat. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya 
 
 
3.3.- ACCIÓ SOCIAL 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, el pla de treball establert per a cada usuari 
i la proposta d ela Regidora d’Acció Social, la Junta de Govern Local ACORDA 
ATORGAR els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
 

- PRP2022/574; J.G.A.; un ajut de 85,20€ per a material escolar, sortides, tallers i 
xerrades, pel curs 2021/22. 

- PRP2022/575; J.M.J., fraccionament i bonificació d’impostos municipals  
- PRP2022/576; Ajut total de 61€ per sortides del 3r. trimestre per alumnes 

ucraïnesos de l’escola Martí i Pol, pel curs 2021/22. 
- PRP2022/587, C.M.R., un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en 

tres lliuraments mensuals. 
- PRP2022/588, M.N.S.P., un ajut de 300€ per a alimentació i higiene., a repartir 

en tres lliuraments mensuals. 
 
 



- PRP2022/589, C.C.I.; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en 
tres lliuraments mensuals 

- PRP2022/590, F.P.R.; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en 
tres lliuraments mensuals. 

- PRP2022/591; M.N.S.P.; un ajut de 120€ per a transport. 
- PRP2022/592; E.T.E.; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene; a repartir en 

tres lliuraments mensuals. 
 
 
3.4.- ALCALDIA 
 
3.4.1.- PRP2022/580 APROVACIO DEL CONVENI COL·LABORACIO ENTRE 
L’AJUNTAMENT LLIÇÀ DE VALL I ASSOCIACIO DE PROTECCIO CIVIL DE LLIÇÀ 
D’AMUNT  
 
Expedient 3045/2022 
 
Vist l’interès de l’Ajuntament de Lliçà de Vall en que l’Associació de voluntaris de 
Protecció Civil de Lliçà d’Amunt col·laborés en el seu terme municipal en situacions 
d’emergència, així com en determinades activitats per tal de donar suport a la Policia 
Local i a les entitats i grups que les organitzen.  
 
Vist que en data 21 d'octubre de 2001 es va constituir l'Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Lliçà d'Amunt, com una entitat amb personalitat jurídica pròpia i sense 
ànim de lucre, disposada a col·laborar amb el municipi en la prevenció de riscos i 
situacions d'emergència, i en les activitats on se'ls requereixi. 
 
Atès que per resolució de 3 de març de 2008, la Direcció General de protecció Civil va 
resoldre inscriure en el registre especial de les associacions de voluntariat de protecció 
civil, l’Associació de voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt com entitat vinculada 
a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.  
 
De conformitat al que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de cooperació administrativa entre l’Ajuntament de Lliçà de 
Vall i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt, per la prestació de 
serveis de protecció civil en el terme municipal de Lliçà de Vall.  
 
Segon.- Autoritzar a l’Alcalde per la seva signatura. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Lliçà de Vall i a l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt.  
 
 
3.5.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.5.1.- PRP2022/583 APROVACIÓ DE CONVENI URBANÍSTIC EN RELACIÓ AL 
FINANÇAMENT DE L’EXECUCIÓ DE LA PASSERA SOBRE EL TORRENT DE CAN 
BOSC 
 



Vista la necessitat de aclarir el destí del l’aval de 3.584,90€ per garantir les obres de 
cobriment del Torrent de Can Francí (actualment Torrent de Can Bosc) segons el 
conveni signat el dia 20 de novembre de 1998 entre l’Ajuntament i l’empresa Milex Trade 
SL, i el conveni signat el dia 19 de febrer de 2001 amb l’esmentada empresa que 
substituïa l’obligació de pagament de les obres de cobriment de Can Francí per la 
aportació en efectiu metàl·lic de la quantitat de 29.874,20€. 
 
Davant l’impossibilitat de realitzar l’obra per la qual es va dipositar l’aval, s’ha redactat 
un conveni per destinar la quantitat de l’aportació a finançar l’execució de la passera 
sobre el Torrent de Can Bosc segons el projecte aprovat d’urbanització de la part restant 
del carrer Major i execució de la passera sobre el Torrent de Can Bosc. 
 
Amb la signatura d’aquest conveni l’empresa Milex Trade SL, queda alliberada de 
qualsevol obligació derivada dels convenis subscrits en dates 20 de novembre de 1998 
i 19 de febrer 2011 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes 
legalment, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni urbanístic en relació al finançament de l’execució de la 
passera sobre el torrent de Can Bosc 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Milex Trade SL. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la intervenció Municipal. 
 
Quart.- Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris 
per dur a terme l’operació. 
 
 
3.6.- SECRETARIA 
 
3.6.1.- PRP2022/581  ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DEL 
BAR DEL PARC DEL TENES 
 
La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 30 de maig de 2022, va 
acordar convocar un procediment obert, amb forma licitatòria atenent a diversos criteris, per 
adjudicar l’arrendament de les instal·lacions i els bens del Bar del Parc del Tenes de 
Lliçà d'Amunt, situades a l’Avinguda Països Catalans núm. 65-67 del municipi. 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de proposicions, i admeses les proposicions 
presentades, la Mesa de contractació ha valorat la documentació de les presentacions 
valorades, amb el següent resultat: 
 
Aspirant  Puntuació   
093R   64,5 
509N   55,1 
831T   87 
 
Vist que la puntuació més alta és l’aconseguida per l’aspirant amb DNI ...831T.  
 
Atès que en data de 17 de juny de 2019 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, els contractes administratius especials i els contractes 



privats sempre que la seva quantia no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, ni, en cap cas els 6 milions d’euros. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte d’arrendament de les instal·lacions i els bens del Bar del 
Parc del Tenes de Lliçà d'Amunt de Lliçà d'Amunt a l’aspirant amb DNI ...831T, per les 
raons exposades anteriorment. 
 
Segon.- Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris 
per dur a terme l’operació.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.  
    
 
3.7.- NOVES TECNOLOGIES 
 
3.7.1.- PRP2022/519   COMPRA DISPOSITIU DE CÒPIES DE SEGURETAT PER 
L'ACM    
 
1.- La Comissió executiva del Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per 
encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de 
Presidència del CCDL de data 28 de maig de 2020 i publicats al perfil de contractant de 
l’entitat, en la seva sessió extraordinària de data 3 de desembre va acordar adjudicar 
l’Acord marc de subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de 
programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d’acord amb el detall de 
les empreses que han resultat adjudicatàries en l’Acord marc i que, seguidament, es 
relacionen: 
 
1. Algoritmos Procesos y Diseños, SA, lots 1, 2, 14, 16 i 28. 
2. Bechtle Direct, SLU, lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. 
3. Icot, Informàtica i Comunicacions de Tarragona, SA, lots 1,2, 3, 7, 8, 10, 13, 15, 16 i 
27. 
4. Sistemes d’Organització, SA, lots 1, 2, 4, 5, 15, 16, 18 i 19. 
5. Telefónica Sol. de Infor. y Comunica. de Esp, SAU, lots 1,2,3,4,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 i 14. 
6. Punt Informatic i Creatiu, SL, lots 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 i 12. 
7. Ricoh España, SLU, lots 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26 i 27. 
8. Servicios Microinformática, SA, lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. 
9. Omega Peripherals, SL, lots 1, 3, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 24, 25 i 27. 
10. Itglobal, SL, lots 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 
i 28. 
11. Abast Systems & Solutions, SL, lots 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 24 i 25. 
12. Saytel Serv.Infor.SA, lots 
2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27i 28. 
13. Asseco Spain, SL, lots 3, 4, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 20 i 28. 
14. Informática El Corte Inglés, SA (Inetum), lots 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. 
15. Ticnova Quality Team, SL, lots 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 27 i 28. 
16. Dagram Ti, SL, lots 11, 12, 25 i 26. 
17. Audiovisuales Data, SL, lots 13 i 14. 
18. Id Grup, SA, lots 13, 15, 17, 27 i 28. 
19. BBVA, SA, Lots 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28. 
 



3.- En data 8 de gener de 2021, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord 
marc d’equips i informàtics, licitat per part del CCDL. 
 
FETS 
 
1.- La transformació digital té un impacte directe sobre l’espai utilitzat en els sistemes 
d’emmagatzematge de l’Ajuntament. 
 
2.- L’Ajuntament té que garantir una còpia de la totalitat de la informació 
emmagatzemada als sistemes informàtics necessària per restablir els serveis i la 
disponibilitat de la informació en cas de desastre (incendi, ransomware, etc). 
 
3.- L’Ajuntament té la necessitat d’adquirir un dispositiu de còpies de seguretat que pugui 
emmagatzemar tota la informació actual, suficientment dimensionat i amb possibilitat 
d’ampliació per garantir l’emmagatzematge a mig termini. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, 
en la redacció donada per la LRSAL. 
 
Articles 227 i ss. de la  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.  
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 
 
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24 
UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 
pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.3 de la 
LCSP. 
 
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen 
per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com per la resta 
de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels 
ens locals. 
 
Per tot això, d’acord als antecedents abans esmentats i als fonaments de dret 
assenyalats anteriorment,  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Lliçà d’Amunt a l’Acord marc de 
subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.09) 
 
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària RICOH ESPAÑA S.L.U. dels 
bens següents: 
 



Lot Descripció dels equips Quantitat Import 
Unitat 
(sense IVA) 

Import Total 
(sense IVA) 

Escandall 
homologat 

Sistema de almacenamiento 
SAN/NAS QNAP TS-877XU-
RP-3600 

1 5.212,59 € 5.212,59 € 

Escandall 
homologat 

8TB RED PLUS 256MB CMR 
3.5IN SATA 6GB/S 
INTELLIPOWERRPM 

1 361,97 € 361,97 € 

 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 6.307,23 € 
(6.745,22 € iva inclòs) que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2022, a 
càrrec de l'aplicació pressupostària 2022/. 
 
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària RICOH ESPAÑA 
S.L.U., al  CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través 
d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de 
publicitat que siguin preceptius. 
 
 
3.7.2.- PRP2022/548 COMPRA DE 20 MONITORS PER A LA RENOVACIÓ PARC 
INFORMÀTIC    
 
ANTECEDENTS 
 
1.- La Comissió executiva del Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per 
encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de 
Presidència del CCDL de data 28 de maig de 2020 i publicats al perfil de contractant de 
l’entitat, en la seva sessió extraordinària de data 3 de desembre va acordar adjudicar 
l’Acord marc de subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de 
programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d’acord amb el detall de 
les empreses que han resultat adjudicatàries en l’Acord marc i que, seguidament, es 
relacionen: 
 
1. Algoritmos Procesos y Diseños, SA, lots 1, 2, 14, 16 i 28. 
2. Bechtle Direct, SLU, lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. 
3. Icot, Informàtica i Comunicacions de Tarragona, SA, lots 1,2, 3, 7, 8, 10, 13, 15, 16 i 
27. 
4. Sistemes d’Organització, SA, lots 1, 2, 4, 5, 15, 16, 18 i 19. 
5. Telefónica Sol. de Infor. y Comunica. de Esp, SAU, lots 1,2,3,4,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 i 14. 
6. Punt Informatic i Creatiu, SL, lots 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 i 12. 
7. Ricoh España, SLU, lots 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26 i 27. 
8. Servicios Microinformática, SA, lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. 
9. Omega Peripherals, SL, lots 1, 3, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 24, 25 i 27. 
10. Itglobal, SL, lots 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 
i 28. 
11. Abast Systems & Solutions, SL, lots 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 24 i 25. 
12. Saytel Serv.Infor.SA, lots 
2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27i 28. 
13. Asseco Spain, SL, lots 3, 4, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 20 i 28. 



14. Informática El Corte Inglés, SA (Inetum), lots 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. 
15. Ticnova Quality Team, SL, lots 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 27 i 28. 
16. Dagram Ti, SL, lots 11, 12, 25 i 26. 
17. Audiovisuales Data, SL, lots 13 i 14. 
18. Id Grup, SA, lots 13, 15, 17, 27 i 28. 
19. BBVA, SA, Lots 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28. 
 
2.- En data 8 de gener de 2021, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord 
marc d’equips i informàtics, licitat per part del CCDL. 
 
FETS 
 
1.- L’Ajuntament té la necessitat de comprar 20 monitors per a la renovació del parc 
informàtic i la dotació d’una pantalla addicional als llocs de treball per a millorar la 
productivitat. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, 
en la redacció donada per la LRSAL. 
 
Articles 227 i ss. de la  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.  
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 
 
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24 
UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 
pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.3 de la 
LCSP. 
 
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen 
per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com per la resta 
de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels 
ens locals. 
 
Per tot això, d’acord als antecedents abans esmentats i als fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
ACORDA 
 
Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Lliçà d’Amunt a l’Acord marc de 
subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.09) 
 
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària ABAST SYSTEMS & 
SOLUTIONS S.L. dels bens següents: 
 



Lot Descripció dels equips Quantit
at 

Import Unitat 
(sense IVA) 

Import Total 
(sense IVA) 

1 Hp Inc. Monitor LCD HP Business 
E23 G4 

20 127,70 € 2.554,00 € 

 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 2.554,00 € 
(3.090,34 € iva inclòs) que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2022, a 
càrrec de l'aplicació pressupostària 2022/15.9200.62600. 
 
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària ABAST SYSTEMS 
& SOLUTIONS S.L., al  CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM 
(preferentment a través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i 
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
 
3.8.- INTERVENCIÓ 
 
3.8.1.- PRP2022/584 SOL·LICITUD D’AJUT PER A INVERSIONS DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA, DINS LA LÍNIA 1 DEL 
PROGRAMA GENERAL D’INVERSIONS (PGI), DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.    
 
Expedient: 2022/3069 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de 26 d’octubre de 2020, d’acceptació de la 
subvenció concedida per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 
dins el Programa general d’inversions (PGI), del Pla XGL 2020-2023, i d’aprovació de la 
previsió inicial i no vinculant de distribució de l’ajut de la Línia 1, de suport a projectes 
sostenibles, dins la qual es va preveure sol·licitar 430.804,16 € a l’actuació “Inversions del 
servei de recollida d’escombraries i neteja viària”, i 200.000 € a l’actuació “Parc de ca 
l’Artigues”, pendent d’execució. 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local d’11 d’abril de 2022, d’adjudicació del contracte 
de subministrament de tres camions recol·lectors compactadors de residus municipals 
de càrrega lateral, per 636.600 € (IVA exclòs), actuació elegible dins la Línia 1 del PGI 
com a “Inversions del servei de recollida d’escombraries i neteja viària”, que hi pot comptar 
amb el següent finançament: 
 
PGI-Línia 1: ............................. 630.804,04 € 
Fons propis de l’ajuntament: .....  139.481,96 € 
Total: ....................................... 770.286,00 € (IVA inclòs) 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar, dins la Línia 1 del PGI, el canvi de destinació de l’import de 200.000 € 
previst inicialment per a l’actuació “Parc de ca l’Artigues”, per adreçar-lo a l’actuació 
“Inversions del servei de recollida d’escombraries i neteja viària”. 
 
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció de 630.804,16 €, dins la 
Línia 1 del PGI, per a l’actuació “Inversions del servei de recollida d’escombraries i neteja 
viària”. 
 
Tercer.-  Notificar aquest acord a tots els interessats. 



 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2022/585 BESTRETES CASALS JOVENTUT    
 
La Regidoria de Joventut organitza els Casals de Lleure: Casal d’Estiu i Casal Jove 
2022. Per a la realització de les activitats és necessari fer la compra setmanal d’alguns 
materials i productes. Per aquest motiu es sol·licita una bestreta de 1.000€ pel Casal 
Jove i una bestreta de  1.500€ pel Casal d’Estiu. 
 
Vista la proposta del Regidor d’infància i joventut 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar l’atorgament d’una bestreta de 1.000€ per al Casal Jove 2022, i una altra 
bestreta de 1.500€ pel casal d’Estiu 2022, amb càrrec a la partida número 02 3300 
22609 de Joventut. 
 
 
4.2.- PRP2022/593   CANVI DE TITULAR DE LA PARADA 12 DEL MERCAT 
MUNCIPAL    
 
El titular de la parada número 12 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, 
Sr. C.G. B., ha sol·licitat, per instància amb registre d'entrada número 8388, el canvi de 
titular per cessament per jubilació, proposant al senyor L.F.M.A. com a nou titular. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet el canvi de titular i suplent, de la parada sempre 
que el titular estigui al corrent de les obligacions tributàries. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Aprovar el canvi de titular de la parada 12 del mercat setmanal, essent el nou 
titular L. F.M.A. 
 
Segon: Girar-li el rebut de la taxa del mercat, a partir de la corresponent al 3r. trimestre 
de 2022, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
Tercer: Comunicar aquest acord a l'interessat. 
 
 
4.3.- PRP2022/586 CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE SOTERRAMENT DE SERVEIS 
DEL BARRI DE LA SAGRERA 
 
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 13 de juny de 2022 va acordar declarar 
desert el procediment obert simplificat per la contractació de les obres de Soterrament 
de serveis de línies aèries de diversos serveis urbans del barri la Sagrera de Lliçà 
d’Amunt. 
 
Vist que l’article 168.1 de la Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic preveu que es 
podran adjudicar contractes utilitzant el procediment negociat sense prèvia publicació 
d’un anunci de licitació en el cas que no s’hagi presentat cap oferta, adequada en un 
procediment obert, sempre i quan les condicions inicials del contracte no es modifiquin 
substancialment, sense que es pugui incrementar el pressupost base de licitació ni 
modificar el sistema de retribució. 



 
Vist el Plec de clàusules redactat. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules que ha de regir la contractació de les obres de 
soterrament de serveis de línies aèries de diversos serveis urbans del barri de la Sagrera 
de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Iniciar el procediment de contractació. 
 
 
4.4.- PRP2022/578 APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES 
DE REASFALTAT DE DIFERENTS TRAMS DE CARRERS DEL TERME MUNICIPAL DE 
LLIÇA D’AMUNT, EXERCICI 2022 
 
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 28 de febrer de 2022 es va aprovar 
l’expedient per la contractació de les obres de Reasfaltat de diferents trams de carrers 
de Lliçà d’Amunt exercici 2022, així com els Plecs de clàusules administratives i 
tècniques particulars, i es va autoritzar la despesa corresponent. 
 
En data 5 de maig de 2022 es va proposar l’adjudicació del contracte a l’empresa 
Asfaltos del Vallès SA i es va acordar requerir-la per constituir la garantia definitiva i 
presentar la resta de documentació. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 23 de maig de 2022, es va procedir a 
l’adjudicació del contracte que va ser notificada als licitadors i feta pública al perfil del 
contractant. 
 
En data 1 de juny de 2022 es signa el contracte per ambdues parts. 
 
En data 10 de juny de 2022 Asfaltos del Vallès SA fa entrega a l’Ajuntament del Pla de 
Seguretat i Salut per a la seva aprovació.   
 
Tal i com indica l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 
en el cas de les Administracions públiques, el pla, amb el corresponent informe del 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, s’elevarà per la 
seva aprovació a l’Administració pública que hagi adjudicat l’obra.  
 
En data 15 de juny de 2020 l’enginyer tècnic municipal d’obra pública i actuant també 
com a coordinador de seguretat i salut de l’obra en qüestió, ha informat favorablement 
el Pla de Seguretat i Salut aportat per Asfaltos del Vallès SA. 
 
D’acord amb tot allò exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de Reasfaltat de diferents trams de 
carrers del terme municipal de Lliça d’Amunt, exercici 2022. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:50 de tot el que jo 
com a secretària certifico. 


	Vist que la puntuació més alta és l’aconseguida per l’aspirant amb DNI ...831T.

