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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 9 
DE MAIG DE 2016 
 
  
Lliçà d’Amunt, 9 de maig de 2016. 
 
 
A les 18,17 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió 
ordinària de primera convocatòria, que presideix el senyor Alcalde, Ignasi Simon i 
Ortoll. Hi assisteixen els regidors Jordi Juárez Heredia, Antonio Polo Lama, Mercedes 
Mateo Fiérrez i Manel Busquets Mateu. Són assistits per la Secretària accidental de la 
Corporació, senyora Gemma Navarro i Medialdea. 
 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de les dues sessions anteriors -ordinària i extraordinària- 
efectuades per la Junta de Govern Local,  el dia 2 de maig de 2016. 
 
 
2 – DESPESES 
 
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Educa, Escola de professions educatives, socials i culturals; Curs d’activitats 
d’educació en el lleure infantil i juvenil; d’import 4.300€; amb càrrec a la partida 
02/300/22609. 

- IBBE Electricidad SA; instal·lació d’escalfadors elèctrics a l’escola bressol Nova 
Espurna; d’import 3.197,78€; amb càrrec a la partida 15/1650/63300. 

- Tecsome; subministrament de contenidors de residus; d’import 14.241,70€; 
amb càrrec a la partida 18/1621/62300. 

- Aplicaciones Químicas Junior SL; primer pagament (50%) de les obres 
d’adequació dels equipaments de bombeig i filtració de la piscina municipal; 
d’import 21.154,58€; amb càrrec a la partida 17/3420/62300. 

- Obres i paviments Llovet SL; reparacions a la xarxa de clavegueram al carrer 
Joan Maragall, 30; d’import 3.478;75€; amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 

 
 
3 – APROVACIÓ D’UN CONVENI DE FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRE DE 
TREBALL 
 
S’acorda aprovar el Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de 
treball amb l’Institut Gallecs, per a la formació de l’alumna A. P. E., a l’Escola Bressol 
Municipal de Palaudàries, durant el període comprès entre el 2 de maig i el 20 de juny 
de 2016. 
 
 
4 – ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE L’OSIC PER LA PROGRAMACIÓ D’UN 
ESPECTACLE A TRAVÉS DEL PROGRAMA.CAT 
 
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultura (OSIC), ha concedit un ajut de 1.928,44€ per la 
programació de l’obra de teatre Petits Monstres, que va tenir lloc a l’Ateneu l’Aliança el 
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passat 22 d’abril, en el marc del programa per a la Contractació d’Espectacles 
Professionals inclosos en el catàleg d’espectacles Programa,cat per a l’any 2016. 
 

Codi expedient: CLT054/16/00063 
Descripció acció: Petits Monstres 
Import: 1.928,44 € 
Data acord: 14/04/2106 
Data publicació: 15/04/2016  

 
Vista la proposta del Regidor de cultura, serveis municipals i comunicació i relacions 
institucionals. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Acceptar l’ajut del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a 
través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultura (OSIC), d’import 1.928,44€ per a la 
programació de l’obra de teatre Petits Monstres, en el marc del programa per a la 
Contractació d’Espectacles Professionals inclosos en el catàleg d’espectacles 
Programa,cat per a l’any 2016. 
 
 
5 – APROVACIÓ D’UN CONVENI PER A L’ELABORACIÓ DE LA XOCOLATADA 
EN EL MARC DE LA FIRA DE NADAL 2016 
 
La Regidoria de cultura té previst fer una xocolatada en el marc de la Fira de Nadal 
2016, el dissabte 10 de desembre. 
 
El comerç El Molinet ha fet una oferta per encarregar-se d’elaborar la xocolatada, i per 
aquest motiu s’ha elaborat un document contractual que reguli aquesta activitat. 
 
Vista la proposta del Regidor de cultura, serveis municipals i comunicació i relacions 
institucionals. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la minuta del Conveni establert entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i 
l’establiment  comercial El Molinet per a l’elaboració de la xocolatada en el marc de la 
Fira de Nadal 2016. 
 
 
6 – FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DEL 
SERVEI DE BAR DEL LOCAL SOCIAL DE CA L’ARTIGUES 
 
Atès que el 23 de juliol de 2016 finalitza el contracte de l’explotació del servei de bar 
del local social Ca l’Artigues, adjudicat a la Sra. J. R. M. 
 
Atès que l’Ajuntament té la facultat d’aprovar o no la seva prorrogació.  
 
Vista la proposta de la Regidora de joventut i barris 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- No prorrogar el contracte de concessió de l’explotació del bar del Local Social 
de Ca l’Artigues, i donar per finalitzar la relació contractual amb la concessionària del 
servei. 
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Segon.- Retornar la garantia de 150 euros que va aportar a la signatura del contracte, 
prèvia comprovació de l’estat del local, instal·lacions i el material que li va ser cedit 
segons inventari inicial. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
7 – APROVACIÓ DE LES BASES GENERALS PER LA CONTRACTACIÓ DE 
PERSONES DESOCUPADES A TRAVÉS DE PLANS D’OCUPACIÓ  
SUBVENCIONATS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 25 d’abril de 2016, va aprovar els 
diferents projectes a executar mitjançant plans d’ocupació subvencionats per la 
Diputació de Barcelona. 
 
Vista la proposta del Regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar bases generals que han de regir el procés selectiu per a la 
contractació de persones aturades o desocupades contractades mitjançant plans 
d’ocupació subvencionats per la Diputació de Barcelona. 
 
 
8 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada 
usuari i la proposta del Regidor de benestar i família, la Junta de Govern Local, acorda 
atorgar els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
 

- EHB, un ajut de 250€ per a alimentació, en lliuraments de 25€ quinzenals. 
- ABP; un ajut de 714,78€, corresponent al 20% d’un tractament dental 
- LFR; un ajut de 85€, en dues targetes T-50/30 d’una zona de transport públic 
- ASC; un ajut de 30€, per a transport públic, títol T-12 
- ASC; un ajut de 139,50€ per a menjador escolar fins a final de curs 

 
 
9 – AFERS SOBREVINGUTS 
 
9.1.- APROVACIÓ DE L’ACTUACIÓ 1 DEL PLA D’INVERSIÓ EN LA XARXA D’AIGUA 
2016 
 
En data 2 de maig de 2016 es va aprovar la primera fase del Pla d’Inversions en la xarxa 
d’Aigua 2016. 
 
Respecte l’actuació 1 d’aquest Pla d’Inversions, SOREA ha presentat un pressupost de 
l’obra hidràulica a realitzar, per un import, abans d’Iva, de 14.774,79€. 
 
Respecte l’actuació 1 d’aquest Pla d’Inversions, es disposa de dos pressupostos per l’obra 
civil per un import de, un cop aplicat l’IVA que correspon: Obres i Paviments Lovet: 
11.404,81 €; SOREA: 10.492,67 €. 
 
Vista la proposta del Regidor de Comerç, Consum, Turisme i Empresa I Companyies de 
Serveis, 
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La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Encarregar l’execució de l’obra hidràulica de l’actuació 1 del Pla d’Inversions 
en la xarxa d’aigua 2016, a l’empresa SOREA SAU, conforme els termes del pla 
aprovats, per l’import de 14.774,79€, Iva. exclòs. 
 
Segon.- Encarregar l’execució de l’obra civil de l’actuació 1 del Pla d’Inversions a 
SOREA SAU, conforme els termes del pla aprovats, per l’import de 10.492,67€, Iva 
inclòs, amb l’excepció que l’import es descomptarà de la liquidació trimestral següent a 
la data d’acceptació de la certificació corresponent. 
 
Tercer.- Notificar aquets acord a tots els interessats. 
 
 
9.2.- ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE LES INSTAL·LACIONS 
DE LA PISCINA D’ESTIU DEL PARC ESPORTIU DEL TENES 
 
La Junta de Govern Local, a la sessió de 14 de març de 2016, va convocar el procediment 
per a l’adjudicació del Servei de gestió integral de les instal·lacions de la Piscina d’Estiu del 
parc esportiu del Tenes de Lliçà d’Amunt. 
 
Una vegada conclòs el període de presentació de proposicions, obertes les pliques, 
emesos els informes pertinents, i rebuda la proposta d’adjudicació per part de la Mesa de 
Contractació. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte per a la Gestió integral de les instal·lacions de la piscina 
d’estiu del parc esportiu del Tenes de Lliçà d’Amunt, a la senyora P. G. R., per haver 
obtingut la major puntuació durant el procediment. 
 
Segon.- Notificar aquets acord tant a l’adjudicatària com a la resta de participants. 
 
 
9.3.- APROVACIÓ DE CONVENIS PER LA INSERCIÓ DE PUBLICITAT EN ESPAIS 
DE TRANSPORTS DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
9.3.1.- L’empresa Bosch Sistemas de Frenado SLU, està interessada a inserir publicitat en 
els autobusos de Transports de Lliçà d’Amunt. 
 
Vista la proposta del Regidor d’urbanisme, transport públic i mobilitat. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el conveni de publicitat entre l’empresa Bosch Sistemas de Frenado i 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per la inserció de publicitat en espais de Transports de Lliçà 
d’Amunt per un període de dotze mesos i un import de 1.371,82 €, Iva. Inclòs. 
 
 
9.3.2.- L’empresa Alumipres SL, està interessada a inserir publicitat en els autobusos de 
Transports de Lliçà d’Amunt. 
 
Vista la proposta del Regidor d’urbanisme, transport públic i mobilitat. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Únic.- Aprovar el conveni de publicitat entre l’empresa Alumipres S.L. i l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, per la inserció de publicitat en espais de Transports de Lliçà d’Amunt per un 
període de dotze mesos i un import de 1.541,19 €, Iva. Inclòs. 
 
 
9.4.- ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 
De les activitats que actualment s’estan duent a terme des de l’àrea desenvolupament 
econòmic local, trobem dos de les quals es consideren d’interès per la promoció local 
de serveis que es presten al municipi i que estan arrelades a l’evolució econòmica 
municipal. 
 
Així, el mercat setmanal va complir, aquest passat mes de març, el 20è aniversari del 
qual no s’ha fet el necessari ressò entre la població. D’aquí sorgeix la necessitat 
d’endegar accions que continuïn potenciant el mercat setmanal que no es 
circumscriguin exclusivament a la difusió a través dels mitjans de difusió propis, sinó 
que es faci mitjançant aquells que proporcionin visualització i informació física als 
usuaris i visitants del mercat.  
 
El proppassat 15 de març es celebrà el dia internacional del consum. En aquest sentit, 
l’àrea va iniciar la recerca d’activitats de difusió de l’esmentada diada a través d’actes 
que sortissin de les més típiques i conegudes com exposicions, per exemple. Per 
aquest motiu es considerà oportú que fos un activitat oberta a tot l’entorn familiar, amb 
la finalitat de crear consciència sobre la importància que comporta el consum 
responsable, a la vegada que sobre els drets i deures que recauen sobre tothom en 
aquest àmbit. Així l’oportunitat de fer una representació teatral adreçada a tots els 
públics, en especial als infants i les seves famílies, on es visualitzés la importància del 
consum responsable amb participació dels assistents, va fer que l’àrea valorés positiva 
aquesta activitat lúdic-participativa un diumenge pel matí, aprofitant la celebració del 
mercat setmanal.   
 
Vista la proposta del Regidor de comerç, consum, turisme i empresa, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Gràfiques Forte, número 16-
1830, per la edició de díptics del mercat setmanal en la seva segona opció, en paper 
estucat de 150 gr., en paper reciclat 100%, per l’import de 250€, més l’Iva. 
 
Segon.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa ”Tanaka companyia de teatre” 
per a la celebració de la representació “La Botigueta” a l’Ateneu l’Aliança, el diumenge 
5 de juny, a les 12:00 h., essent el cost total de l’activitat de 1.403,60€. 
 
Tercer.- Imputar els costos descrits als punts primer i segon a la partida 08 4300 
22706, corresponent a projectes de promoció econòmica.  
 
 
9.5.- ADQUISICIÓ D’UNA IMPRESSORA MULTIFUNCIÓ LOT 10 EN LA MODALITAT 
DE COMPRA 
 
ANTECEDENTS: 
 
La impressora multifunció NASHUATEC MPC 2500 ubicada a la Central de la Policia Local 
ha presentat darrerament repetides avaries ocasionades pel desgast, el qual també 
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provoca que la qualitat de les còpies/impressions que fa siguin notablement deficients. 
Aquesta màquina té un antiguitat de 8 anys i 5 mesos i fa 4 anys i 5 mesos que va finalitzar 
el contracte de rènting  per la que es va adquirir. En inspecció d’un tècnic de l’empresa de 
manteniment indica que elements insubstituïbles de la màquina pateixen un desgast 
irreversible. No és possible, per tant, recuperar de forma permanent un qualitat d’impressió 
correcta. 
 
Aquesta impressora és bàsica per al normal funcionament de la Policia Local. Es considera 
necessari, per tant, adquirir-ne d’urgència una de similar per retornar al normal 
funcionament laboral de la planta. 
 
El 10 juny de 2014, el Consorci Català pel Desenvolupament Local va adjudicar l’Acord 
marc del subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra 
i arrendament amb o sense opció de compra amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Expedient 2014.02), a les empreses Konica Minolta Business Solutions Spain 
SA, Girocopi SL, Canon España SA, i UTE Ricoh España SLU – Sistemas Digitales de 
Catalunya SL, amb la relació de preus unitaris que figuren en l’annex 1 de l’esmentat acord. 
La vigència del contracte amb l’empresa adjudicatària de l’Acord marc, als efectes de 
comptabilitzar l’any del seu termini inicial, té com a data d’inici el 4 de juliol de 2014. 
 
Aquesta entitat local, mitjanant acord de la Junta de Govern Local de data 3 de desembre 
de 2012, va aprovar l’adhesió al sistema de contractació centralitzada del Consorci de 
Desenvolupament Local de Catalunya per les diverses categories d’adquisicions previstes 
en l’article 205 del TRLCSP. 
 
En data 19 de febrer de 2016, l’empresa UTE Ricoh España SLU-Sistemas Digitales de 
Catalunya SL va presentar la corresponent acceptació de realitzar l’encàrrec de la provisió 
en els termes , condicions i preus que consten a la seva oferta que resta integrada al 
present acord com document adjunt número 1. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Article 198.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel reial decret 
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que fa a la regulació dels acords marc i el seu 
desenvolupament quan l’adjudicació s’hagi realitzat a favor d’un únic empresari. 
 
Clàusules trenta-sisena, per als lots de compra, i quaranta-tresena, per als lots 
d’arrendament amb o sense opció de compra, del plec de clàusules administratives 
particulars que regula el contracte de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció 
en les modalitats de compra i arrendament amb o sense opció de compra amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya amb les empreses Konica Minolta Business Solutions Spain 
SA, Girocopi SL, Canon España SA, i UTE Ricoh España SLU-Sistemas Digitales de 
Catalunya SL.; on s’estableixen les condicions i requisits en que les entitats locals 
destinades de l’Acord marc poden realitzar encàrrecs de provisió amb subjecció a les 
clàusules administratives particulars de l’Acord marc, les condicions específiques dels 
encàrrecs i les instruccions que per la seva interpretació doni al contractista l’Administració. 
 
Vista la proposta del Regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’adquisició a l’empresa UTE Ricoh España SLU-Sistemas Digitales de 
Catalunya SL de 2 (UN) equip LOT 10 en la modalitat de compra, segons les condicions 
específiques de adjudicar l’Acord Marc del subministrament d’equips d’impressió i de 
multifunció en les modalitats de compra i arrendament amb o sense opció de compra amb 
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destinació a les entitats locals de Catalunya i d’acord amb els següents preus (IVA exclòs); 
import total 4.797,10 € + IVA. 
 
LOT 10.- Multifunció de mitja capacitat B, Color A3. 
Model: MPC4503SP 
Preu compra: 4.044,99 € 
Preu pàgina b/n: 0,0056 € 
Preu pàgina COLOR: 0,0298 € 
 
Mòdul Fax: 518,89 € 
Taula base: 40,76 € 
Safata alimentació addicional: 192,46 € 
 
Segon.- Consignar la despesa d’aquesta adquisició a la partida 12/1320/62300 (Inversions 
policials) 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a UTE Ricoh España SLU-Sistemas Digitales de Catalunya 
SL., en quant empresa adjudicatària de l’encàrrec de provisió. Als efectes del seu 
coneixement i per tal que realitzi, en un termini de 10 dies hàbils, la formalització de 
l’esmentat encàrrec mitjançant la signatura del corresponent document contractual. 
 
 
9.6.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU RENOVACIÓ GESPA 
ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 11 
 
Redactat el Projecte bàsic i executiu per a la renovació del paviment esportiu de gespa 
artificial del camp de futbol 11 de la zona esportiva municipal de Lliçà d‘Amunt.  
 
Vist els informes emesos per la Secretària de l’Ajuntament i per la Intervenció. 
 
De conformitat al que preveu l’article 37 del Reglament d’Activitats, Obres i Serveis 
dels Ens Locals. 
 
Vist el que assenyala l'article 53.1 p) del Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, en relació al Decret d’Alcaldia del 16 de juny de 2015. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Aprovar inicialment el Projecte bàsic i executiu per a la renovació del paviment 
esportiu de gespa artificial del camp de futbol 11 de la zona esportiva municipal de 
Lliçà d‘Amunt, amb un pressupost d’execució per contracte de 179.038’51 euros (IVA 
inclòs). 
 
Segon: Sotmetre’l a informació pública, durant el termini de trenta dies, mitjançant 
edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
al tauler d’edictes de l’Ajuntament. Durant aquest termini els interessats el podran 
examinar i formular-hi les al·legacions que considerin pertinents 
 
Tercer: En cas que durant el període d’informació pública no es produís cap tipus 
d'al·legació o reclamació, i un cop aprovada definitivament la modificació del Pla 
general que es tramita simultàniament, aquest projecte es donaria per aprovat 
definitivament, sense necessitat de cap nou acord.” 
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En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 18,30 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i 
conforme, signaran l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 
 
 
                L’ALCALDE           LA SECRETÀRIA 
 

 


