ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 28 DE SETEMBRE DE 2020
Caràcter: Ordinari
Hora que comença: 18:00
Hora que acaba: 19,10
PRESIDEIX
Ignasi Simon Ortoll
ASSISTENTS
Ignasi Simon i 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.
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS
S’acorda aprovar l’acta de les darreres sessions efectuades per la Junta de Govern
Local, els dies 30 de juliol, 3 de setembre i 14 de setembre de 2020.
2.- DESPESES
S’acorda aprovar la relació d’Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació
número O/2020/37, que conté els següent documents:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Jardineria Pedrerol SCP; Servei de manteniment i neteja d’una d’espais verds
municipals ; d’import 5.656,75€, amb càrrec a la partida 13/1710/21000.
Associació Protectora d’Animals de Granollers; Servei de recollida i acollida
mensuals d’animals; d’import 3.613€; amb càrrec a la partida 13/1700/22699.
Comercial Gasuir SL; adquisició de carburant; d’import 7.051,82€; amb càrrec a
la partida 18/1621/22103.
Draulic Fren SL; parafang roda senzilla; d’import 3.773,09€; amb càrrec a la
partida 18/1621/21400.
Fraikin Assets SAS; lloguer 1 a 31/7/2020; d’import 5.200,62€; amb càrrec a la
partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; Quota dels municipis
adherits al Consorci, 3r trimestre 2020; d’import 24.255,47€; amb càrrec a la
partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; Servei Comarcal de
deixalleries, 3r trimestre 2020; d’import 34.106,09€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Especialidades Eléctricas Lausan SAU; bateria Bosc 74 AH i altres accessoris;
d’import 5.995,71€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria
orgànica a planta, juliol 2020, impropis 9,07%; d’import 8.869,85€; amb càrrec
a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides
resta, juliol 2020; d’import 8.535,90€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades
resta, juliol 2020; d’import 46.395,15€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Jardineria Pedrerol SCP; Servei de manteniment i neteja d’una d’espais verds
municipals ; d’import 5.656,75€, amb càrrec a la partida 13/1710/21000.
Autoserveis d’Alimentació Bassa SL; articles base; d’import 3.413,39€; amb
càrrec a la partida 04/2310/22699.
Sabavial SL; pintura viària als carrer Av. Països Catalans; d’import 4.373,67;
amb càrrec a la partida 11/3370/63200.
Notson Acústica SL; Subministrament i instalꞏlació de material acústic
d’absorció; d’import 3.259,74€; amb càrrec a la partida 17/3370/63200.
Consorci Besòs Tordera, obres de reposició i millora del clavegueram de Lliçà
d’Amunt, juny 2020; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida
17/1600/60900.
Obres i Paviments Llovet SL; tancament obra bar Parc del Tenes; d’import
3.972,43€; amb càrrec a la partida 17/9200/62202.
Sistemas Contra Humedades SL; impermeabilització coberta acabada en grava
al carrer Folch i Torres 100; d’import 7.683,50€; amb càrrec a la partida
17/9200/62202.
Catalana de Televisió Local – CATVL 97 SL; Impressió butlletí Informa’t i
embossat; d’import 3.172€; amb càrrec a la partida 21/9200/22799.
Infraestructuras Coser SL; treballs condicionament tapes de pous de
sanejament i embornals; d’import 6.416,19€; amb càrrec a la partida
17/1600/60900.
Obres i Pavimetns Llovet SL, repàs i neteja de les vores del Camí de les vinyes
de Can Cabot i altres camins; d’import 5.625,01€; amb càrrec a la partida
13/1700/22699.
Saica Natur SL; canon centre; d’import 3.941,52€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.

3 – PROPOSTES
3.1.- GENT GRAN
PRP2020/178 PAGAMENT ÚS TAXI A USUARIS DE L’IMSERSO
L’Ajuntament, des del Casal de la Gent Gran, tramita els viatges del IMSERSO, a l’hora
que gestiona i coordina els desplaçaments amb autocar, tant a l’anada com a la tornada, de
les persones que participen en el viatge i que prèviament han pagat.
Durant el viatge a Málaga de principis de març, les persones que van viatjar se’ls va obligar
a tornar abans per la situació de pandèmia del coronavirus. Com que aquest viatge de
retorn no estava previst i van arribar a altes hores de la matinada, els afectats van compartir
dos taxis, sent el cost el mateix que havien pagat perquè el bus els anés a recollir. Aquest
pagament de taxi el van fer particularment dos de les persones del viatge.
El càrrec per retorn dels autocars d’IMSERSO s’han d’imputar a la R/C: 2020/278 de la
partida 06 3330 22609
El total de despeses a retornar és de 183,25 euros segons s’especifica:

‐

C.B.G – Import a ingressar: 83,25 euros

‐

J.M.P. - Import a ingressar: 100 euros

Vista la proposta de la Regidora de gent gran
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Fer el retorn a les persones relacionades de les quantitats que s’especifiquen
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
3.2.- RECURSOS HUMANS
PRP2020/257 APROVACIO CREACIÓ BORSA DE TREBALL ADMINISTRATIU/VA
ADSCRIT/A AL DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a la
creació de la borsa de treball d’administratiu/va adscrit/a al Departament de Recursos
Humans en règim laboral temporal de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
la Junta de Govern Local, ACORDA::
Primer: Aprovar la borsa de treball d’administratiu/va adscrit/a al Departament de
Recursos Humans en règim laboral temporal de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
Segon: Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
3.3.- ACCIÓ SOCIAL
3.3.1.- AJUTS A FAMÍLIES
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treballs establerts per a cada
usuari i la proposta de la regidora d’acció social, la Junta de Govern Local acorda
atorgar els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social:

‐

PRP2020/169, C:B:A, ajut social del 50% del deute pendent dels impostos de
2017, 2018 i 2019, i fraccionament del restant 50% i dels corresponents a 2020
en quotes mensuals de 50€.

‐

PRP2020/199; M:N:V:G, un ajut de 300€, per renovació targeta moneder, a
repartir en tres lliuraments mensuals.

‐

PRP2020/222; AR, un ajut de 150€ per a targeta moneder, a repartir en tres
lliuraments mensuals.

‐

PRP2020/224; S.P., un ajut de 223€ per a llibres escolars.

‐

PRP2020/225; NCP; un ajut de 51,06€ per a llibres escolars.

‐

PRP2020/226; Y.S.; un ajut de 360€ en concepte de targeta moneder, a
repartir en tres lliuraments mensuals

‐

PRP2020/231; M.G., un ajut de 80€ per a transport públic

‐

PRP2020/238; F.M.Y., un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres
lliuraments mensuals.

‐

PRP2020/239; M.M.C., un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres
lliuraments mensuals.

‐

PRP2020/240; M.P.H., un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres
lliuraments mensuals.

‐

PRP2020/241; M.P., Renovació anual programa de lloguer 60/40 de l’Agència
d’Habitatge de Catalunya

‐

PRP2020/243; A-V-F-; un ajut de 300€ en concepte de targeta moneder, a
repartir en tres lliuraments mensuals.

‐

PRP2020/244; A.S.F., prestació del Servei de Teleassistència, en règim de
copagament de 7,21€ mensuals.

‐

PRP2020/247; A.M., un ajut de 180€ per a alimentació, a repartir en tres
lliuraments mensuals.

‐

PRP2020/248, T.R.G.; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en
tres lliuraments mensuals.

‐

PRP2020/250; M.N.B.; continuació del fraccionament pel pagament del deute
pendent en impostos dels anys 2011 a 2019, corresponents a quotes Pineda
Feu, taxa de gestió de residus, impost de vehicles i IBI, en quotes mensuals de
150€

‐

PRP2020/251; M.L.G.R. i J.S.B., ajut social del 50€ del deute pendent
corresponent als impostos de l’any 2019, i fraccionament de la resta del deute
més el impostos de l’any 2020 en quotes de 60€ mensuals.

‐

PRP2020/254; M.C.G.C, Revocar l’ajut de transport que tenien atorgat, i
aprovar un ajut de 118,05€ en concepte de transport públic, T-jove 3 zones per
família nombrosa.

‐

PRP2020/255; A.R.; Revocar l’ajut de transport de t-jove d’una zona i atorgat
una t-jove de dues zones, d’import 105,20€.

‐

PRP2020/256; S.L.M., un ajut de 420€ per a alimentació, a repartir en tres
lliuraments mensuals.

3.3.2.- PRP2020/249 APROVACIÓ DELS AJUTS ESCOLARS DE MATERIAL I
ESCOLA BRESSOL CURS 2020-2021
A la Comissió de Govern del juny de 2020 es van aprovar les bases reguladores de les
beques pel curs 2020-21 en matèria d’escoles bressol i material escolar del nostre

municipi, i es va obrir el período de solꞏlicituds telemàticament del 15 de juny al 3 de
juliol.
Posteriorment es va valorar tècnicament cada solꞏlicitud segons els barems econòmics
i socials
establerts en les bases aprovades.
Vista la proposta de la Regidora d’Acció social,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar destinar de la partida d’Acció Social 04 – 232 – 48002 un total de
20.035,55€ per
assumir l’Ajuntament amb pressupost propi els ajuts de material i sortides escolars i
escoles bressols
Segon.- Atorgar a infants i joves, d’un total de 243 solꞏlicituds, un ajut de material i
sortides escolars i escoles bressols variable segons la valoració tècnica, distribuït de
la següent manera:
Escola Els Picots 4327,50€
Escola Rosa Oriol 1149,00€
Escola Marti i Pol 1497,00€
Institut Lliçà 2070,00€
Institut Hipàtia 2039,00€
EB Nova Espurna 3150,53€
EB Palaudàries 5316,52€
Tercer.- Desestimar tots els ajuts escolars dels alumnes escolaritzats fora del municipi
amb l’objectiu de potenciar l’escolarització a les escoles i instituts del Lliçà d’Amunt,
segons estableix l’article 4 punt b)
Quart.- Aprovar un total de 6 solꞏlicituds de de risc social, dels quals s’exclouen aquells
que es troben en seguiment a Serveis socials, que fan un total de 486,00€.
Cinquè,. Notificar aquests acords, a partir de la seva aprovació, a totes les famílies
mitjançant la publicació al web municipal de la llista de solꞏlicituds segons el número
de registre telemàtic amb les valoracions aprovada o denegada per part de
l’Ajuntament i les quantitats corresponents per cada concepte.
3.4.- SERVEIS TÈCNICS
3.4.1.- PRP2020/235
DE REASFALTATS
Expedient: 2020/2342

APROVACIÓ DEL PLEC DE LA LICITACIO DE LES OBRES

1 – Es necessari procedir a la contractació de les obres de reasfaltat dels Carrers Pep
Ventura i Pau Claris (aquest últim parcialment) i Avinguda Països Catalans (parcialment).
2 – A tal efecte, s’ha redactat el Plec de Clàusules Administratives que han de regir el
procediment de licitació de les obres de reasfaltat esmentades.
Vista la proposta de la Regidora de territori i obres públiques,

La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer. –Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars aplicable per a la
contractació de les obres de reasfaltat dels Carrer Pep Ventura, Pau Claris (parcialment) i
Avinguda Països Catalans (parcialment).
3.4.2.- PRP2020/245 APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ D’AIGUA I CLAVEGUERAM
DEL 1r TRIMESTRE DE 2020
Expedient: 2020/2239
1 – En data 17 de juliol de 2020 SOREA ha presentat les liquidacions del servei d’aigua i
del clavegueram, Registres d’entrada núm. 2200/6369 i 2020/6370, respectivament,
corresponents al 1r trimestre de 2020.
2 – Havent-se informat les mateixes, resulten en un saldo favorable a l’Ajuntament de,
respectivament, 39.936,34 i 50.013,50 €.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les liquidacions presentades i el cobrament de les mateixes.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
3.4.3.- PRP2020/246
APROVACIÓ DE
CLAVEGUERAM DEL 2n TRIMESTRE DE 2020
Expedient: 2020/2437

LA

LIQUIDACIÓ

D’AIGUA

I

1 – En data 17 de setembre de 2020 SOREA ha presentat les liquidacions del servei
d’aigua i del clavegueram, Registres d’entrada núm. 2200/8041 i 2020/8042,
respectivament, corresponents al segon trimestre de 2020.
2 – Havent-se informat les mateixes, resulten en un saldo favorable a l’Ajuntament de,
respectivament, 43.775,47 i 50.543,94 €.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les liquidacions presentades i el cobrament de les mateixes.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
3.5.- MEDI AMBIENT - GESTIÓ DE RESIDUS
3.5.1.- PRP2020/237
APROVACIÓ
POTENCIALMENT PERILLOSOS

8

LLICÈNCIES

TINENÇA

GOSSOS

1.- Atesa la normativa vigent en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos
2.- Vist l’informe del tècnic de medi ambient sobre la petició de llicència de tinença de
gos potencialment perillós per part de 8 persones, 6 en concepte de nova llicència i 2
en concepte de modificació/renovació, tots valorats amb resultat favorable
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient,

La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment
perillosos als solꞏlicitants, segons el número d’expedient i llicència següents:
Nom i Cognoms

Nº Expedient

Nº Llicència

1.- M.B.R.
2.- C.G.G.
3.- S.M.G.
4.- R.G. V
5.- J.C.D.C.
6.- A.C.C.
7.- N.C.B.
8.- C.N.D.

78R
445 1
446
387
97R
455
357R
447

11/2020
2/2020
13/2020
14/2020
15/2020
16/2020
17/2020
18/2020

3.5.2.- PRP2020/252 APROVACIÓ SOL.LICITUD LLICENCIA PER A LA TINENÇA
DE GOS DE RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DEL SR. C.P.
Expedient: 2020/2453
a) Els interessats a continuació, han solꞏlicitat la modificació i/o renovació de la
llicència.
1

Nom i Cognoms
P.M., C.

Adreça
Barri ca L’Esteper

Gos
Rottweiler

Atesa la documentació presentada per cada interessat i la inspecció de l’habitatge,
s’ha realitzat informe favorable.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment
perillosos als solꞏlicitants, segons el número d’expedient i llicència següents:
1

Nom i Cognoms
P.M., C.

Nº Expedient
456

Nº Llicència
20/2020

3.5.3.- PRP2020/253 APROVACIÓ SOL.LICITUD LLICENCIA PER A LA TINENÇA
DE GOS DE RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DEL SR. FRANCISCO JOSÉ
MARiN
Expedient: 2020/3611
Els interessats a continuació, han solꞏlicitat la modificació i/o renovació de la llicència.
1

Nom i Cognoms
M.GA., F.J.

Adreça
Barri ca l’Esteper

Gos
Rottweiler

Atesa la documentació presentada per cada interessat i la inspecció de l’habitatge,
s’ha realitzat informe favorable.
La Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER: Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment
perillosos als solꞏlicitants, segons el número d’expedient i llicència següents:
1

Nom i Cognoms
M.G., F.

Nº Expedient
460

Nº Llicència
21/2020

3.6.- EDUCACIÓ
PRP2020/234
SOLꞏLICITUD FINANÇAMENT CURSOS I PROJECTES
INNOVADORS DE TRANSICIONS EDUCATIVES A LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER AL PFI D’AUXILIAR D’HOTELERIA A LLIÇÀ D’AMUNT PEL
CURS 2020-21
Expedient: 2020/2334
La Diputació de Barcelona ha publicat al BOP de 9 de juliol de 2020, la convocatòria de
finançament cursos i projectes innovadors de transicions educatives pel curs 20-21, que
substitueix a l’antic Programa complementari de transicions educatives, en el marc del Pla
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, i el seu règim regulador.
L'objecte del Finançament de transicions educatives per al curs 2020-2021 és prestar
cooperació i assistència als governs locals en mesures formatives, amb la finalitat de
contribuir a ampliar les garanties de permanència i retorn al sistema educatiu i millorar els
nivells competencials i les qualificacions i, d'aquesta manera, facilitar les possibilitats d’èxit
personal i professional de la població a la demarcació de Barcelona, sota els principis
d'igualtat d'oportunitats, educació inclusiva, equitat territorial i suficiència financera.
El concepte de transicions educatives fa referència a polítiques basades en dispositius i
serveis públics locals de formació en tres línies d’actuació, una de les quals es basa en el
programa que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt té previst realitzar per al curs 2020-21:
Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans d'Iniciació Professional (PIP).
Vista la proposta del Regidor d’educació:,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la solꞏlicitud de subvenció de Finançament cursos i projectes
innovadors de transicions educatives pel curs 20-21, a la Diputació de Barcelona per al PFI
d’auxiliar d’hoteleria a Lliçà d’Amunt en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 20202023.
SEGON.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest
acord.
3.7.- NOVES TECNOLOGIES
PRP2020/236
CONTRACTE
MENOR
PER
A
L’ADJUDICACIÓ
SUBMINISTRAMENT D’ORDINADORS EXPEDIENT 2020/2403
ANTECEDENTS

DEL

Vist l’informe, emès en data 17/09/2020, per Francesc Roncero tècnic municipal, de
necessitat i conformitat de contractar el subministrament de 11 ordinadors, i que es
transcriu literalment a continuació:
INFORME DE NECESSITAT I CONFORMITAT
(SUBMINISTRAMENTS VEC INFERIOR A 15.000€)

DE

CONTRACTE

MENOR

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













Subministrament: compra d’ordinadors
Import de 7.261,00 € més IVA
Empresa: Ajuntament de Lliçà d’Amunt
CIF: P0810600G
Partida pressupostaria: 2020.15.9200.62600
RC: 2020/315
Núm. Expedient: 2020/2403
Descripció del contracte: compra de 11 ordinadors per a personal tècnic.
Tots els imports (amb IVA i sense): 8.785,81 € amb IVA, 7.261,00 € sense IVA.
% IVA o exempció: 21% IVA
Adjudicatari: Redes, Sistemas Y Dominios S.L, B65939910, Plaza Cataluña 13
Escalera C, Local, Sabadell, Barcelona
Codi CPV: 30000000-9

S’han solꞏlicitat 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.
R.E. nº
1
2
3

Empresa

Import
(iva exclòs)
REDES, SISTEMAS Y DOMINIOS 7.261,00 €
S.L
QB INFORMATICA
7.562,74 €
PCCOMPONENTES
8.277,95 €

Import
(iva inclòs)
8.785,81 €
9.150,92 €
10.016,32 €

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 11 ordinadors com a part de la renovació
anual del parc informàtic. Aquest ordinadors són equips informàtics específics
assignats a llocs de treball de personal tècnic (serveis tècnics, comunicació i noves
tecnologies).
Els ordinadors han de complir les característiques següents:
10 ordinadors per al personal tècnic








Model: HP Prodesk 400 G5 DM o equivalent
Processador: i5-9500T o superior
16Gb de memòria i 256Gb SSD
Gràfics: Intel UHD 630
2 ports Display Port i 1 port HDMI
Windows 10 PRO
Extensió de garantia a 4 anys

1 ordinador per al personal tècnic de comunicació








Model: HP Prodesk 400 G5 DM o equivalent
Processador: i7-9700T o superior
32Gb de memòria i 256Gb SSD
Gràfics: Intel UHD 630
2 ports Display Port i 1 port HDMI
Windows 10 PRO
Extensió de garantia a 4 anys

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 REDES, SISTEMAS Y DOMINIOS S.L, amb NIF
B65939910, i codi CPV 30000000-9, el contracte menor del subministrament, per un
import de 8.785,81 € (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.
3.8.- AFERS SOBREVINGUTS
3.8.1.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEFINITIVA
RESTAURACIÓ DE LA RUTRA SALUDABLE DEL PLA

DE

LES

OBRES

DE

L’empresa Infraestructures Coser SL ha demanat la devolució de la fiança definitiva
que va dipositar per respondre de les obres de Restauració de la ruta saludable del
Pla.
Una vegada exhaurit el període de garantia establert i no havent-se observat
deficiències durant aquest termini, i vist l’informe favorable de l’enginyer tècnic d’O.C.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Aprovar la devolució a l’empresa Infraestructures Coser S.L. de la fiança dipositada
per l’empresa Infraestructures Coser SL, per a l’execució de les obres de Restauració
de la ruta saludable del Pla, d’import 6.684,23 €
3.8.2.- AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE LA PRESENTACIÓ DE SOLꞏLICITUD
D’AJUTS A PIME
Les bases reguladores de la convocatòria de subvencions d’emergència, en règim de
concurrència competitiva, per a microempreses comerços i treballadors autònoms de
Lliçà D’Amunt afectats econòmicament per la crisi sanitària ocasionada per la Covi-19,
estableix a la base sisena el termini de finalització de recollida de solꞏlicituds, el proper
30 de setembre.
Atès que la presentació es considera que no assoleix un nombre important de
solꞏlicitants degut, possiblement, al poc temps transcorregut des de la publicació
conseqüència de períodes de vacances i festa major
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.-: Ampliar el termini de presentació de solꞏlicituds en 10 dies hàbils, a comptar
des del dia següent al termini recollit a les bases, que finalitzaria el proper 15
d’octubre, a les 14:00h.

Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
3.8.3.- PRP2020/100 SERVEI DE MANTENIMENT D’ALARMES EN ELS EDIFICIS
MUNICIPALS
EXPEDIENT: 2020/1694
1 - Al maig del 2017 es va adjudicar la contractació del Servei de seguretat dels edificis
municipals, per tres anys, a “Sabico Seguridad, S.A.”, per 11.675,05€ anuals, inclòs l’IVA.
2 - Vist que el nombre d’edificis municipals s’ha incrementat aquests últims anys.
3 - Vist que els tres anys han finalitzat, i que el pressupost es fixa en la quantitat de
13.412,85 €, IVA inclòs.
4 - Vist que segons la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic s’ha
de licitar, per contracte menor.
5 - S’han preparats el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives
particulars per tal de realitzar la licitació.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Licitar el Servei de manteniment d’alarmes en els edificis municipals
ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats.
3.8.4.- PRP2020/268 SOLꞏLICITUD D'AJUT MOVES II PER A UNA ESTACIÓ DE
RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS AL C. TORRENTS MARDANS 5.
Vista la Resolució EMC/2214/2020, de 10 de setembre, de l’Institut Català d’Energia
(ICAEN), del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya,
publicada al DOGC núm. 8226, de 16/09/2020, que fa pública la convocatòria per a la
concessió de subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible
(Programa MOVES II), d’acord amb el Reial decret 569/2020, de 16 de juny, que regula el
Programa MOVES II (BOE núm. 169, de 17.6.2020).
Vista la memòria i pressupost elaborats pels serveis tècnics municipals, per a la instalꞏlació
i posada en funcionament d’una estació pública de recàrrega semi ràpida per a vehicles
elèctrics (EdRsRA), al carrer Carrer Torrent Mardans, 5, del municipi, amb el següent
pressupost d’execució, de 30.013,64 euros, IVA inclòs:
Pressupost d’execució material.... 20.844,25 €
13% Despeses generals................ 2.709,75 €
6% Benefici industrial.................... 1.250,66 €
Subtotal........................................ 24.804,66 €
21% IVA......................................... 5.208,98 €
Total pressupost per contracte..... 30.013,64 € (IVA inclòs)
D’acord amb l’Annex III del RD 569/2020, respecte l’actuació 2, implantació
d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, i en relació amb els tipus de
beneficiaris indicats en l’art. 3.2.a) 4º del RD, que estableix que l’ajut serà del 40%.

Vist que la despesa anirà a càrrec a la partida 17 1532 61900, Altres inversions, del
pressupost municipal de despeses per a l’any 2020.
Vist l’informe favorable d’Intervenció.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar la solꞏlicitud de subvenció dins la convocatòria d’ajuts del Programa
MOVES II, per a la implantació d’una infraestructura de recàrrega semi ràpida per a
vehicles elèctrics (EdRsRA), al carrer Torrent Mardans 5.
SEGON: Donar trasllat del present acord a l’Institut Català d’Energia (ICAEN).
3.8.5.- PRP20202/258 NOMENAMENT DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
EN ECONOMIA I DE TÈCNICA SUPERIOR GENERAL DE SERVEIS ECONÒMICS
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador del concurs oposició, torn
restringit a través de procés de funcionarització promoció interna vertical, de la plaça
de Tècnic/a d’Administració General Economia, personal funcionari de carrera; i la
proposta del Tribunal qualificador del concurs oposició, torn restringit, a través de
procés de funcionarització promoció interna horitzontal, de la plaça de Tècnic/a
superior general serveis econòmics, personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de
Lliçà d'Amunt.
La Junta de Govern Local, ACORDA::
Primer: Nomenar al senyor E.P.B. com a Tècnic d’Administració General Economia,
personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt; i a la senyora E.G. G.
com a Tècnica superior general serveis econòmics, personal funcionari de carrera de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt.
Segon: Comunicar als interessats el seu nomenament.
Tercer: Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 18:35 de tot el
que jo com a secretària certifico.

