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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 11 DE GENER DE 2021 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:05 
Hora que acaba: 18:20 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon i Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
  
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Fran Sánchez Castilla  
Lourdes Estéfano Orozco 
 
 
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 21 de desembre de 2021. 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la relació de documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació número O/2020/58, que és del següent contingut: 
 

- Fraikin Assets S.A.S., lloguer octubre 2020; d’import 6.200,62€ amb càrrec a la 
partida 17/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria 
orgànica a planta, octubre 2020, impropis 5,48€; d’import 6.239,74€; amb càrrec a 
la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones transferides resta, 
octubre 2020; d’import 7.155,06€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 
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- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades resta, 
octubre 2020; d’import 38,889,87€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Sabavial SL; senyalització pintura línies separació bus i passos de vianants; 
d’import 6.152,20€; amb càrrec a la partida 25/1532/21000. 

- Fovencar SL; rotatiu led, faro de treball, joc de pivot mangueta; d’import 5.604,61€; 
amb càrrec a la partida 18/1621/21400. 

- Comercial Gasuir SL; subministrament combustible; d’import 6.052,58€; amb càrrec 
a la partida 18/1621/21400. 

- Endesa Energia SA; subministrament electricitat; d’import 42.153,53€; amb càrrec a 
les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 24/3370/22100, 
16/9200/22100 i 15/1650/22100. 

- Produccions Artístiques Victori SL; contractació Damaris Gelabert 21/&11/2020; 
d’import 4.961€, amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- RECURSOS HUMANS 
 
3.1.1.- PRP2021/2   APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA OCUPACIO 2021    
 
Expedient: 2021/1 
 
Vist que l’article 70 del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
TRLEBEP, disposa que les necessitats de recursos humans amb assignació 
pressupostària que no es puguin cobrir amb els efectius de personal existents seran 
objecte d’oferta pública d’ocupació. 
 
Aprovat definitivament el pressupost d’aquest ajuntament per l’any 2021 així com la plantilla 
el passat 24 de desembre de 2020. 
 
Vist el que disposen els articles 59 i 60 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, en 
relació a l’oferta pública d’ocupació. 
 
Per tot això, en virtut de la competència atorgada l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril i per l’article 53.1 h) del Text Refós de la Llei municipal i Règim Local de Catalunya. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació per l’any 2021 en els 
següents termes: 
 
ANNEX I.- PERSONAL FUNCIONARI 
 
MODALITAT D’ACCÉS LLIURE A L’ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
 
1. Denominació: Agent policia local 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs – oposició  
 
ANNEX II.- PERSONAL FUNCIONARI INTERI 
 
MODALITAT D’ACCÉS LLIURE A L’ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
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1. Denominació: Tècnic/a Mig 
Grup: A2 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
Lloc Treball: Tècnic/a Mig Esports 
 
MODALITAT D’ACCÉS PER PROMOCIÓ INTERNA I FUNCIONARITZACIO 
 
1. Denominació: Tècnic/a auxiliar 
Grup: C1 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: promoció interna 
Lloc Treball: Tècnic/a auxiliar Esports 
 
MODALITAT D’ACCÉS PER PROMOCIÓ INTERNA 
 
1. Denominació: Caporal 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 2 
Sistema selectiu: promoció interna 
 
1. Denominació: Sergent 
Grup: C1 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: promoció interna 
 
ANNEX III.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
 
MODALITAT D’ACCÉS LLIURE 
 
1. Denominació: Oficial Jardiner 
Grup: C1 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs - oposició 
 
2. Denominació: Operari/a Gestió Residus 
Grup: AP 
Nombre de vacants: 3 
Sistema selectiu: concurs - oposició 
 
3. Denominació: Xofer Gestió Residus 
Grup: AP 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs - oposició 
 
SEGON.-  Modificar l’Oferta Pública Ocupació de l’any 2019 en l’apartat d’Annex ll Personal 
Laboral d’accés lliure de les places de Tècnic/a Mig i Administratiu/va per a convocar les 
places en règim funcionarial i no laboral, seguint el criteri i guardant concordança amb el 
Pla del Procés de funcionarització aprovat pel Ple el passat 23 de juliol de 2020. 
 
TERCER.- Publicar íntegrament el present acord al DOGC i al BOP, i comunicar-ho a la 
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
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3.1.2.- PRP2021/4  CONVOCATÒRIA MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, TORN 
RESTRINGIT, MITJANÇANT PROCÉS FUNCIONARITZACIÓ PER PROMOCIO 
INTERNA VERTICAL, D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR, ADSCRIT 
INICIALMENT AL LLOC DE TREBALL TÈCNIC/A AUXILIAR ESPORTS (C1) 
 
Expedient: 2021/17 
 
S’han redactat les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs oposició, torn 
restringit a través de procés de funcionarització promoció interna vertical, d’una plaça 
de tècnic/a auxiliar, adscrit/a inicialment al lloc de treball Tècnic/a Auxiliar d’Esports, 
personal funcionari de carrera, adscrita al departament d’Esports de l’Ajuntament de 
Lliça d’Amunt.  

 
Atès que en exercici de les competències atribuïdes per la Llei 8/87, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb la Llei 7/85, de 2 d’abril, és 
possible efectuar la convocatòria de les proves simultàniament, amb subjecció a 
l’aprovació de les bases que regeixen la convocatòria. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir una plaça de 
tècnic/a auxiliar en règim funcionari de carrera adscrit/a inicialment al lloc de treball de 
Tècnic/a Auxiliar d’Esports, mitjançant concurs oposició torn restringit per procés 
funcionarització promoció interna vertical, adscrita al departament d’Esports de 
l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 
 
SEGON: Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies naturals, mitjançant 
anuncis al e-tauler de la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, al 
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
considerant-se definitivament aprovades en el cas que no es produïssin reclamacions. 
 
TERCER: Convocar per a la provisió d’una plaça de tècnic/a auxiliar, adscrit 
inicialment al lloc de treball tècnic/a auxiliar d’esports, adscrit/a al departament 
d’esports de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament l’anunci de la 
convocatòria. 
 
 
3.1.3.- PRP2020/5 APROVACIO DE LES BASES DEL PROCES SELECTIU PEL 
CONCURS OPOSICIO DE TECNIC/A MIG ADSCRIT INICIALMENT A L’AREA 
D’ESPORTS 

Expedient: 2021/27 
 
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs oposició, torn 
lliure, d’una plaça de tècnic/a mig, personal funcionari interí, adscrita al departament 
d’Esports de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 

 
Atès que en exercici de les competències atribuïdes per la Llei 8/87, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb la Llei 7/85, de 2 d’abril, és 
possible efectuar la convocatòria de les proves simultàniament, amb subjecció a 
l’aprovació de les bases que regeixen la convocatòria. 
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La Junta de Govern Local, ACORDA: 

PRIMER: Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir una plaça de 
tècnic/a  mig en règim funcionari interí mitjançant concurs oposició torn lliure, adscrita al 
departament d’esports de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 
 
SEGON: Sotmetre-les a informació pública pel termini de quinze dies naturals, mitjançant 
anuncis al e-tauler de la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, al Butlletí 
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, considerant-se 
definitivament aprovades en el cas que no es produïssin reclamacions. 
 
TERCER: Convocar per a la provisió d’una plaça de tècnic/a mig, adscrita al departament 
d’esports de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament l’anunci de la 
convocatòria. 
 
 
3.2.- 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: 
 

- PRP2020/547; T.R.G.; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en 
tres lliuraments mensuals. 

- PRP2020/548; una ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2020/549; J.R.V.L.; una ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir 
en tres lliuraments mensuals. 

- PRP2020/551; F.J.J.; un ajut de 190,5€ per a la compra de bombones de butà, 
dins el programa Treva Hivernal. 

- PRP2020/552; A.R.I.; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en 
tres lliuraments mensuals. 

- PRp2020/553; F.J.J.; un ajut de 420€ per a alimentació i higiene, a repartir en 
tres lliuraments mensuals. 

- PRP2020/554; I.F.R.; un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en 
tres lliuraments mensuals. 

 
 
3.3.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.3.1.- PRP2020/533   CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA 
OBRA CIVIL PER ESTESA DE CANONADA CAN FARELL – C1415B PK 5,720 – ACT. 
5 PIA 2019-20 
 
Expedient 2020/3802  
 
ANTECEDENTS 
 
Vist l’informe, emès en data 16 de desembre de 2020, per M. R. L., tècnic municipal, de 
necessitat i conformitat de contractar les obres de Obra Civil per Estesa de Canonada Can 
Farell – C1415b PK 5,720, i que es transcriu literalment a continuació: 
 
“1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Es necessària la contractació del / de la,  
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 Obra: Obra Civil per Estesa de Canonada Can Farell – C1415b PK 5,720 
o Projecte no preceptiu. 

 
 Import de 26.606,23 € més IVA  
 Empresa: SOREA, SAU 
 NIF: A-08146367 
 Termini: 2 mesos 
 Partida pressupostaria: 17 1610 61910 
 RC: 2020/483 
  Núm. Expedient 
  Descripció del contracte: Estesa de 80 m. de canonada del servei 

d’abastament d’aigua potable entre el c. Caldes de Montbui i Garbí, al carrer 
Migjorn, i altres actuacions menors a la zona 

 Tots els imports (amb IVA i sense): 26.606,23€ / 32.193,54€ (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 complexitat de la solució constructiva imposada per la Generalitat, titular de la 

C1415b, requereix una empresa especialitzada; 
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 
l’actuació 5.1 a Can Farell.  

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en sessió de Junta de Govern de 16 de desembre 
de 2019, va aprovar la licitació de l’obra, basada en una solució constructiva diferent i no 
compatible amb les condicions posades per l’informe del Servei Territorial de Carreteres de 
la Generalitat de Catalunya de 18/11/2020.  

El sobrecost forçat de l’obra obliga a executar l’obra civil sobre la reserva de crèdit 
efectuada en el pressupost 2019 i l’obra hidràulica sobre el pressupost 2020.  
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L’obra respon a la necessitat de finalitzar la desconnexió del barri Pinedes de 
Castellet de Santa Eulàlia de la xarxa de Lliçà d’Amunt, efectiva l’1 de gener de 2019, així 
com millorar el servei en diversos punts del barri de Can Farell. 
 
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 32.193,54 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. 
 
 
3.3.2.- PRP2020/534   CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA 
OBRA HIDRÀULICA PER ESTESA DE CANONADA CAN FARELL – C1415B PK 
5,720 – ACT. 5 PIA 2019-20   
 
Expedient 2020/3803  
 
ANTECEDENTS 
 
Vist l’informe, emès en data 16 de desembre de 2020, per MARC RICART LLACH, tècnic 
municipal, de necessitat i conformitat de contractar les obres de Obra Hidràulica per Estesa 
de Canonada Can Farell – C1415b PK 5,720, i que es transcriu literalment a continuació: 
 
“1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
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Es necessària la contractació del / de la,  
 Obra: Obra Hidràulica per Estesa de Canonada Can Farell – C1415b PK 5,720 

o Projecte no preceptiu. 
 

 Import de 14.828,76 € més IVA  
 Empresa: SOREA, SAU 
 NIF: A-08146367 
 Termini: 2 mesos  
 Partida pressupostaria: 17 1610 61910 
 RC: 2020/484 
 Núm. Expedient: 4487/2019 
  Descripció del contracte: Estesa de 80 m. de canonada del servei 

d’abastament d’aigua potable entre el c. Caldes de Montbui i Garbí, al carrer 
Migjorn, i altres actuacions menors a la zona 

 Tots els imports (amb IVA i sense): 14.828,76€ / 17.942,80€ (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 complexitat de la solució constructiva imposada per la Generalitat, titular de la 

C1415b, requereix una empresa especialitzada; 
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 
l’actuació 5.1 a Can Farell.  

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en sessió de Junta de Govern de 16 de desembre 
de 2019, va aprovar la licitació de l’obra, basada en una solució constructiva diferent i no 
compatible amb les condicions posades per l’informe del Servei Territorial de Carreteres de 
la Generalitat de Catalunya de 18/11/2020.  

El sobrecost forçat de l’obra obliga a executar l’obra civil sobre la reserva de crèdit 
efectuada en el pressupost 2019 i l’obra hidràulica sobre el pressupost 2020.  

L’obra respon a la necessitat de finalitzar la desconnexió del barri Pinedes de 
Castellet de Santa Eulàlia de la xarxa de Lliçà d’Amunt, efectiva l’1 de gener de 2019, així 
com millorar el servei en diversos punts del barri de Can Farell. 
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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 17.942,80 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. 
 
 
3.4.- EDUCACIÓ 
 
3.4.1.- PRP2020/555  ACCEPTACIÓ DE CONCESSIÓ D’AJUT DEL PROGRAMA 
COMPLEMENTARI DE TRANSICIONS EDUCATIVES  
 
Expedient: 2020/3894 
 
1.- En data de 9 de juliol de 2020,, la Diputació de Barcelona va publicar al BOP  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. 
 
2.- Que la Diputació ha notificat la resolució aprovant l’ajut de 25.103,44€ (XGL 
20/Y/295895), del finançament cursos i projectes innovadors de transicions educatives pel 
curs 20-21 
Vista la proposta del regidor d’educació, 
 
Vista la proposta del regidor d’educació, 
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La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar  l’ajut de  25.103,44€ (XGL 20/Y/295895), 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. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.4.2.- PRP2020/558 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER DESENVOLUPAR EL 
PROJECTE CREIX 
 
Vista la valoració del Procediment per a l’adjudicació del Servei per desenvolupar el 
projecte CREIX, (Exp. 3366/2020), i estimant-se correcta. 
 
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció.  
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que legalment té reconegudes, i de 
conformitat amb allò establert en l’article 159.6 de la LCSP 2017, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte del Servei per desenvolupar el projecte CREIX a 
l’empresa ARAE ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L’APRENENTATGE, per 
l’import de 19.187 €, IVA exclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, fent-li saber que la formalització del 
contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació, que haurà de 
tenir lloc dins el termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent de la recepció 
d’aquesta notificació. 
 
 
3.5.- ESPORTS 
 
3.5.1.- PRP2020/559 RATIFICACIO DEL DECRET D’ALCALDIA D'ADJUDICACIO 
DE LES OBRES DE CONSTRUCCIO DE PISTA POLIESPORTIVA CA L'ESTEPER    
 
Expedient: 2020/3953 
 
Per Decret d’Alcaldia número 1025 es va resoldre adjudicar les obres de construcció d’una 
pista poliesportiva a la zona verda propera al Local social de Ca l’esteper. 
 
En compliment de la mateixa resolució  la Junta de Govern Local, ACORDA: 
: 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 1025 de 30 de desembre de 2020 pel que es 
resol l’adjudicació de les obres de construcció d’una pista poliesportiva a la zona verda 
propera al Local social de Ca l’esteper. 
 
 
3.6.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.6.1.- PRP2020/560 RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA PEL PAGAMENT DE 
LA SUBVENCIÓ PREVISTA AL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS I 
PROFESSIONALS DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Expedient: 2020/3901 
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En data 30 de desembre de 2020, per Decret d’Alcaldia número 1026, s’ha resolt 
pagar a l’Associació de botiguers i professionals de Lliçà d’Amunt la quantitat restant 
de 1.350,00 € en 
aplicació del Conveni signat. 
 
En compliment del mateix Decret, la Junta de Govern Local, ACORDA:: 
 
Únic.- Ratificar el Decret número 1026 de data 30 de desembre de 2020 pel que 
s’aprova el pagament de la quantitat restant en compliment del Conveni amb 
l’Associació de botiguers de Lliçà d’Amunt. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2020/35 ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENT 
D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB 
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA 
 
Expedient: 2021/35 
 
1 – Als barris de Can Salgot, Mas Bo, Can Lledó, Can Costa i Can Xicota, es vol 
realitzar el  canvi de lluminàries a LED. 
 
2 – D’acord amb els preus de l’Acord marc de l’ACM, el pressupost de l’empresa 
Novatilu és de 178.755,47 euros IVA inclòs. 
 
3 – L’ACM indica que s’ha d’aprovar el document del model d’adhesió a l’Acord marc, 
on hi consti el material i l’empresa que ho subministrarà. 
 
4 – S’adjunta el document del model d’adhesió a l’Acord marc amb les dades. 
 
Vista la proposta de la Regidora de territori i obres publiques. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el document del model d’adhesió a l’Acord marc de serveis i 
subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (expt. 2017.01) 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.2.- PRP2021/6 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ 
DEL CONSELL D’INFANTS DE LLIÇÀ D’AMUNT  
 
Vista la valoració del Procediment per a l’adjudicació del contracte del servei de 
dinamització del Consell d’Infants de Lliçà d’Amunt, i estimant-se correcta. 
 
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que legalment té reconegudes, i de 
conformitat amb allò establert en l’article 159.6 de la LCSP 2017, ACORDA: 
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Primer.- Adjudicar el contracte del servei de dinamització del Consell d’Infants de Lliçà 
d’Amunt a l’entitat RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFÀNCIA EN RISC, per l’import de 
2.415 euros, Iva exclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, fent-li saber que la formalització del contracte 
s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació, que haurà de tenir lloc dins el 
termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent de la recepció d’aquesta 
notificació. 
 
 
4.3.- PRP2021/7 ADJUDICIÓ DEL CONTRACTE DE SUPORT DE TUTORIA DE PFI 
AUXILIAR D’HOTELERIA 
 
Vista la valoració del Procediment per a l’adjudicació del Servei de suport de tutoria de PFI 
auxiliar d’hoteleria, i estimant-se correcta. 
 
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció.  
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que legalment té reconegudes, i de 
conformitat amb allò establert en l’article 159.6 de la LCSP 2017, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de suport de tutoria de PFI auxiliar d’hoteleria a l’entitat 
EINES PER TOTHOM SCP, per l’import de 6.598 euros, Iva exclòs 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, fent-li saber que la formalització del contracte 
s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació, que haurà de tenir lloc dins el 
termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent de la recepció d’aquesta 
notificació. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 18,18 h., de tot el que 
jo, com a secretària, certifico. 
 


