
 
 

 

 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 9 
DE NOVEMBRE DE 2020 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:00 
Hora que acaba: 18:50 
 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
 
ASSISTENTS 
 
Llista d'Assistents 
  
Ignasi Simon i Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
 
 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Fran Sánchez Castilla 
 
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària.  
 
 
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 2 de 
novembre de 2020 
 
 
2.- DESPESES 

 
No se n’han presentat. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
3 – PROPOSTES 
 
3.1.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.1.1.- PRP2020/386   ADSCRIPCIÓ DEL MUNICIPI DE LLIÇÀ D'AMUNT A L'ÀMBIT 
TERRITORIAL DE COBERTURA DEL PUNT LOCAL DEL SERVEI DEL PROGRAMA 
REEMPRESA DE GRANOLLERS PER AL PERÍODE 2020-2023    
 
Expedient: 2020/3136 
 
1 – Des de l’any 2015 l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ve participant en el programa Reempresa, 
promogut per la Diputació de Barcelona, que consisteix en posar en contacte a persones interessades 
en traspassar un negoci solvent a aquelles altres emprenedores per a donar-li continuïtat i que no es 
perdi. Negoci que ha de reunir una sèrie de condicions i característiques per poder ser traspassat amb 
totes les garanties de continuïtat. 
 
2 – Fins ara, els potencials emprenedors/res de Lliçà d’Amunt es deriven als serveis de Reempresa 
l’Ajuntament de Granollers, però no estava dotat del compromís per part dels ajuntaments participants 
en l’esmentat programa i es ara quan es demana dit compromís tant per la consolidació del servei com 
per donar-li continuïtat. Compromís que la Diputació de Barcelona demana als ajuntaments 
participants adscrits al punt local de Granollers. 
3 – Així i, segons la tramesa de la sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Granollers que diu: 
 
>> La Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 08/07/2020, ha dictat Decret amb 
número de registre 6665 sobre “Aprovar convenis específics de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i 35 ens locals per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses 
(Reempresa) a nivell local a la província de Barcelona (2020-2023), que s’ajunta a l’expedient.  
 
Per al període 2020-23 es vol mantenir el nombre de 35 punts locals de servei del programa 
Reempresa  a la província de Barcelona per assegurar la proximitat als potencials usuaris 
(persones reemprenedores i empreses), tot garantint la cobertura del 100% del territori de la 
província sense solapaments entre els àmbits territorials d’actuació de cada punt local. Aquesta 
cobertura territorial dels punts locals d’atenció es va aconseguir en el període 2016-19 a partir 
dels acords no formals arribats amb cadascun d’ells per pactar l’àmbit territorial de referència i en 
base al model de prestació de serveis públics locals a persones emprenedores i empreses de la 
Diputació de Barcelona. 
 
La plena cobertura territorial sense solapaments és molt positiva i clara de cara als usuaris del 
programa  Reempresa. Així mateix es considera que cadascun d’aquests punts locals disposa 
d’una experiència, personal capacitat i relacions consolidades amb els prescriptors locals molt 
destacable i que alhora es vol preservar. 
 
El decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 8 de juliol de 2020 proposa 
inicialment adscriure el municipi de Lliçà d’Amunt dins l’àmbit territorial del punt de servei 
Reempresa de Granollers, juntament amb altres municipis: La Roca del Vallès, 
Vilanova del Vallès, Canovelles i Lliça de Vall. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
El Servei de Teixit Productiu de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la 
Diputació de Barcelona ha informat que l’àmbit territorial és susceptible de modificació, sempre i 
quan hi hagi acord entre els municipis i es garanteixi una cobertura del 100 % del territori de la 
província de Barcelona sense solapaments entre els àmbits territorials d’actuació de cada punt de 
servei Reempresa. En aquest sentit, el municipi de Canovelles ha acordat la seva adscripció al 
punt de servei Reempresa de Les Franqueses. 
 
L’Ajuntament de Granollers és un dels 35 punts locals de servei del programa Reempresa de la 
província de Barcelona. La Junta de Govern Local de Granollers va aprovar el 29 de setembre de 
2020 el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la consolidació i 
desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) en l’àmbit territorial d’actuació del 
punt local Reempresa de Granollers, durant el període comprés entre el dia1 de gener de 2020 i 
el 31 de desembre de 2023, que s’adjunta a l’expedient. 
 
Amb la finalitat de formalitzar el mapa de cobertura dels punts locals de servei del programa 
Reempesa, L’Ajuntament de Granollers, a instància de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, ha sol·licitat a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt que 
acordi l’adscripció del municipi de Lliçà d’Amunt a l’àmbit territorial de cobertura del punt local de 
servei del programa Reempresa de Granollers, durant el període comprés entre el dia1 de gener 
de 2020 i el 31 de desembre de 2023.<< 
 
Vist ala proposta del Regidor de promoció econòmica. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’adscripció del municipi de Lliçà d’Amunt a l’àmbit territorial de cobertura del 
punt local de servei del programa Reempresa de Granollers, durant el període comprés entre el 
dia 1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2023, amb la finalitat que les empreses i les 
persones reemprenedores del municipi de Lliçà d’Amunt siguin ateses al punt local de servei del 
programa Reempresa de Granollers. 
 
Segon.- Donar-se per assabentat del conveni de conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Granollers per a la consolidació i desenvolupament de la 
compravenda d’empreses (Reempresa) en l’àmbit territorial d’actuació del punt local Reempresa 
de Granollers, durant el període comprés entre el dia1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 
2023. 
 
Tercer.-  Notificar aquest acord, a l’Ajuntament de Granollers i a l'Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona. 
 
 
3.2.2.- PRP2020/387 CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D'AMUNT I 
L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I PROFESSIONALS DE LLIÇÀ D'AMUNT    
 
Expedient: 2020/3146 
 
1 – L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt dóna suport a la promoció del desenvolupament 
del comerç de la població i per aquest motiu col·labora amb l’Associació de 
Comerciants i Professionals de Lliçà d’Amunt (en endavant ACLL) l’ACLL, i única 
entitat existent al municipi de les seves característiques.   
 



 
 

 

 
 
 
2 – La col·laboració es diversificada i de diferents tipus com la cessió permanent d’una sala per a la 
celebració de les seves reunions i la concessió de subvencions, mitjançant conveni anual, per ser una 
associació sense ànim de lucre registrada com entitat del municipi. 
 
Vista la proposta del Regidor de promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el contingut del conveni entre l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt i l'Associació de 
Comerciants i Professionals de Lliçà d'Amunt, per aquest any 2020.   
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.2.- ALCALDIA 
 
PRP2020/383   CONTRACTE MENOR PER L’ADQUISICIÓ DE LOTS DE NADAL 
Expedient: 2020/3123 
 
Vist l’informe, emès en data 04/11/2020, pel departament d’Alcladia, de necessitat i conformitat de 
contractar el, subministrament d’adquisició dels lots de Nadal, i que es transcriu literalment a 
continuació: 
 

“INFORME DE NECESSITAT I CONFORMITAT DE CONTRACTE MENOR (OBRES VEC 
INFERIOR A 40.000€, SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS VEC INFERIOR A 15.000€) 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

 Subministrament: Lots de Nadal dels treballadors i treballadores municipals. 
 Import de 6.625 més IVA  
 Empresa:APINDEP RONÇANA, sccl 
 NIF ESF64255581 
 Termini 11/11/2020  
 Partida pressupostaria: 16 9200 22601  
 RC: 220200011802 
 Descripció del contracte 
 Tots els imports (amb IVA i sense). 6.625 € 
 % IVA o exempció. Exempció. 
 Adjudicatari . APINDEP. Pl. Ajuntament, s/n 08187 Sta. Eulàlia de Ronçana. Barcelona.  
  Codi CPV  15842000   
 x Que no ha estat possible sol·licitar tres pressupostos perquè s’ha decidit col·laborar amb 

una entitat de caire social d’un centre ocupacional per a persones amb 
discapacitats. 
 
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:  
 
Segons el conveni colꞏlectiu dels treballadors municipals, l’empresa és a dir l’Ajuntament ha de 
fer entrega del Lot de Nadal per les festes nadalenques. 
 
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 (indicar l’opció que correspongui 
entre les dues següents): 
 
□ 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: 
 
□ Si  
X No 
 
A Lliçà d’Amunt a. 04 de novembre de 2020” 

  
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. 
 
Vista la proposta de l’Alcaldia, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa APINDEP RONÇANA, SCCL, amb NIF ESF64255581, i codi CPV 
15842000, el contracte menor del subministrament , per un import de 6.625.Euros (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 servei/subministrament es realitzarà en 
format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
3.3.- SERVEIS TÈNICS 
 
PRP2020/388 ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D'INSTALꞏLACIÓ D'UN CONJUNT DE 
PRESES D'ESCALADA (ROCÒDROM) EN EL PATI DE L'ESCOLA ELS PICOTS    
 
Expedient: 2020/3150 
 
La direcció de l’escola els Picots ha sol·licitat la instal·lació d’un rocòdrom en el pati de l’edifici 1. 
Aquest rocòdrom està format per un conjunt de preses d’escalada que s’instal·laran en el mur que 
limita amb la pista coberta del pavelló i que anirà complementat amb un mural de pintura que farà de 
fons i la col·locació d’un terra de cautxú de protecció. 
 
Vista la proposta del Cap de Serveis Territorials, 
 
La Juna de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar els treballs d’instal·lació d’un conjunt de preses d’escalada (rocòdrom) en el pati de 
l’Escola els Picots a l’empresa Gecko Climbing Walls, SL, per un import de 5.223,27 € (IVA inclòs) 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.4.- 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 atorgar els següents ajuts 
a famílies amb problemàtica econòmica i /o social: 
 

- PRP2020/372; M.N.S.P., un ajut de 100€ ajut de farmàcia 
- PRP2020/378, F.L..S, Revocació d’ajut de transport, de 4,40€, per canvi de targeta  
- PRP2020/379, F.M.; un ajut de 80€ per a alimentació, en únic sol lliurament 
- PRP2020/384, M.P.C., reparació de vorera per part de la brigada municipal, per raons de 

mobilitat personal. 
- PRP2020/385, L. C.P. C., un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensual. 
- PRP2020/380, Y.A.R., un ajut de 56,75€ per a transport públic 

 
 
 



 
 

 

 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2020/396 ADJUDICACIÓ DE LA COMPRA I INSTALꞏLACIÓ DE MOBILIARI URBÀ 
DESTINAT A LA PRÀCTICA DE LA CALISTÈNIA  
 
La Regidoria de Joventut en coordinació amb la Regidoria d’Esports ha valorat la necessitat de dotar 
l’espai públic de zona verda propera al parc de la felicitat amb un parc de barres dedicat a la calistènia.  
 
S’han sol·licitat tres pressupostos a empreses especialistes en la matèria i les ofertes econòmiques de 
cada empresa per subministrar i instal·lar el parc necessari son:  
 

EMPRESA IMPORT 

NOVATILU S.L. 6.053,63 €  
CROUS EXPERT S.L. 5.136,45 €  
PRODIUR SPORTS S.L. 6.346,60 €  

 
Després de valorar les opcions de les tres empreses tant de qualitat de materials, com durabilitat, 
servei post venta i instal·lació, així com ser l’oferta més econòmica es considera que l’empresa que ha 
de subministrar i instal·lar el parc de calistènia sigui CROUS EXPERT S.L. per valor de 5.136,45 €. 
 
Aquesta despesa anirà imputada a la partida 07-3420-63200 Inversions reposició Esports del 
pressupost de despesa d’Esports. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pressupost de l’empresa CROUS EXPERT S.L. per valor de 5.136,45 € per 
subministrar i instal·lar un parc de calistènia a la zona del parc de la felicitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa a la partida  07-3420-63200 Inversions reposició Esports. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
4.2.- PRP2020/389 CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE 
RENOVACIÓ DE CANONADA PASSEIG SANT VALERIÀ 214-220    
 
Expedient: 2020/3149 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist l’informe, emès en data 5 de novembre de 2020, per l’enginyer tècnic municipal, de necessitat i 
conformitat de contractar les obres de Renovació de Canonada Passeig Sant Valerià 214-220, i que es 
transcriu literalment a continuació: 
 

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

 Obra: Renovació de Canonada Passeig Sant Valerià 214-220 
 

o Projecte no preceptiu. 



 
 

 

 
 Import de 12.287,35 € més IVA  
 Empresa: SOREA, SAU 
 NIF: A-08146367 
 Termini: 3 setmanes  
 Partida pressupostaria: 17 1610 61910 
 RC: 2020/401 
  Núm. Expedient 
  Des/cripció del contracte: renovació de 80 m. de canonada del servei d’abastament d’aigua 

potable 
 Tots els imports (amb IVA i sense): 12.287,50€ / 14.867,69€ (IVA inclòs) 
 % IVA o exempció: 21% 
 Adjudicatari: SOREA SAU 
  Codi CPV (Vocabulari comú de contractes públics): 45332200 
   

□ Que no s’han sol·licitat tres pressupostos per:  
La urgència i necessitat de resoldre la necessitat, a què l’Ajuntament s’havia compromès 

amb els veïns dins el PIA 19-20; 
La poca entitat de l’actuació en quant a cost i complexitat; 
La dificultat afegida que representa la pandèmia COVID-19 a l’hora de gestionar l’obra 

pública, particularment quan cal coordinar diversos actors; 
 
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: 
-40.000 euros- contractes obres 
 
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 , en sessió de Junta de Govern de 7 d’octubre de 2019, 
va aprovar el Pla d’Inversions en la Xarxa d’Aigua 2019-20, la qual contemplava la renovació de 
la canonada al Passeig Sant Valerià. El tram entre els números 214 i 220 d’aquest Passeig ha 
patit 20 averies entre el 2012 i el 2019, amb les conseqüents interrupcions de servei a la zona. 
En els darrers mesos s’ha patit un nou repunt en les avaries en aquest tram.  

 
Es considera urgent resoldre la problemàtica d’aquest tram, i la única opció és una 

renovació de canonada.  
 
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.- 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 SOREA, SAU, amb NIF A-08146367, i codi CPV 45332200, el 
contracte menor de l’obra, per un import de 14.867,69 Euros (IVA inclòs), per un termini de data 
inici d’execució 23 DE NOVEMBRE DE 2020 i data fi prevista 14 DE DESEMBRE DE 2020 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a despesa màxima del 
contracte. 
 
Tercer.- Que la presentació de les factures per la prestació del servei/subministrament es 
realitzarà en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
4.3.- PRP2020/393 LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA POTENCIALMENT 
PERILLOSA C.P.N 
  
Expedient: 2020/3061 
 
L’interessat indicat a continuació, ha sol·licitat la modificació i/o renovació de la llicència. 

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 C.P.N. Barri Pineda del Vallès Stafordshire Bull Terrier 
 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat 
informe favorable. 
 
Vista al 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 al 
sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 C.P.N. 360 24/2020 
 
Segon.-  Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
4.4.- PRP2020/392  LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA POTENCIALMENT 
PERILLOSA M.L.V. 
  
Expedient: 2020/3064 
 
L’interessat indicat a continuació, ha sol·licitat la modificació i/o renovació de la llicència. 

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 

M.L.V. Barri Pineda del Vallès 
Staffordshire Bull Terrier 
Aamerican Bully 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe favorable. 
 
Vista al 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 al 
sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 M.L.V. 83R 25/2020 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
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. 
 
 
 
 


