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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 19 D’ABRIL DE 2021 
 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:15 
Hora que acaba: 18:45 
 
 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
  

També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Felicita Romero Olivares 
Lourdes Martín Montero 
Marc Palet Rodríguez 
 
 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 

 
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària.  
 
 
 
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 12 d'abril de 2021 
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2.- DESPESES 
 
2.1.- AROVACIÓ DE FACTURES REGISTRADES D’INVERSIÓ 2021 
 
S’ACORDA APROVAR el següent llistat de factures registrades d’Inversió 2021, 
aprovades pels tècnics i a falta de comptabilització i enllaç amb GPA: 
 

- F/2021/604; Bigas Grup SL; d’import 9.268,98€, 2a. certificació i última obres del 
Projecte modificat de clavegueram al barri de can Merlès. 

- F/2021/666; Iarsa Obres i Promocions SL; d’import 23.944,63€; Obra civil 
instal·lació pas de vianants amb semàfor C-1415 Lliçà i canalització  de 40x60 
en vorera i calçada, excavació rasa, construcció arqueta, cimentació i pou presa 
terra – CAP Cruïlla. 

- F/2021/667; Artea Mediambient SL; d’import 10.368,90€, 1a. certificació obra 
civil substitució canonada d’abastament d’aigua carrer Anselm Clavé, 184 a 224. 

- F/2021/683; Voracys SL; d’import 15.459,32€; 1a. certificació obra hidràulica 
substitució canonada d’abastament d’aigua carrer Anselm Clavé, 184 a 224. 

- F/2021/684; Ambients – Gestió de Recursos Ambientals SL; d’import 296,45€; 
Codificació i incorporació de nous criteris OTAAa la ISA de la modificació puntual 
del POUM de Can Genàs. 

- F/2021/724; López Leirado, Avelino; d’import 3.781,25€; Contracte obres menors 
per reparació urgents de la coberta de l’escola Els Picots. 

- F/2021/755; Obres i Paviments Llovet SL; d’import 167.722,84€, 2a. certificació 
obres restauració de paviment calçada del carrer Pep ventura i part del carrer 
Pau Claris i repavimentació part de l’av. Països Catalans. 

- F/2021/759; Consorci Besòs Tordera; d’import 7.562,50€, Obres de reposició i 
millora de clavegueram de Lliçà d’Amunt, febrer 2021. 

- F/2021/763; Grupo Electro Stocks S.L.U.; d’import 965,10€; cable elèctric per 
obra de subministrament i instal·lació de lluminàries led als barris de Ca Salgot, 
Can lledó, mas Bo i Can Costa. 

- F/2021/851; Alumbrados Viarios SA; d’import 2.529,72€; Modificació semàfors 
carrer Anselm Clavé – Països Catalans. 

- F/2021/497; Dimas Empresa D’Inserció Social S.L.; d’import 527,56€; material 
tanques i material per a les eleccions. 

- F/2021/859; Novatilu S.L.; d’import 1.976,27€, Adaptadors de columna i material 
per obra de subministrament i instal·lació de lluminàries led als barris de Ca 
Salgot, Can lledó, mas Bo i Can Costa. 

- F/2021/860; Deid Esportiu SLU; d’import 1.426,23€; Joc porteries de handbol / 
futbol-sala.  

 
 
2.2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXMENT D’OBLIGACIÓ 
 
S’acorda aprovar la relació número O/2021/15 de documents d’Autorització, Disposició 
i Reconeixement d’Obligació, que conté els següents documents: 
 

- Endesa Energia SA; consum electricitat; d’import 36.165,57€; amb càrrec a les 
partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 24/3370/22100, 
16/9200/22100 i 15/1650/22100, 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria 
orgànica a la planta, febrer 2021, impropis 5,48%; d’import 5.872,42€; amb 
càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides 
resta, febrer 202; d’import 3.899,34€; 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, 
febrer 2021; d’import 22.622,68€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades resta 
directe Mataró, febrer 2021; d’import 16.237,16€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

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

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- CULTURA 
 
3.1.1.- PRP2021/337   APROVACIÓ BASES CONCURS INSTAGRAM SANT PONÇ 
 
Expedient: 2021/1620 
 
Des de fa alguns anys, per Sant Ponç, la Biblioteca Ca l’Oliveres organitza un concurs sobre 
plantes de forma presencial. 
 
Amb motiu de la pandèmia de la Covid-19 i davant la impossibilitat de portar-lo a terme de 
forma presencial, es proposa adaptar el concurs de tal manera que es pugui efectuar a través 
de la xarxa social Instagram. 
 
Per tal de regular les característiques i condicions del concurs hem creat unes bases les 
quals adjuntem a aquesta proposta per a la seva aprovació. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar les bases del concurs d’Instagram de Sant Ponç. 
 
 
3.2.- EDUCACIÓ 
 
3.2.1.- PRP2021/186   PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI FORMATIU PROFESSIONALITZAT DEL PFI D’AUXILIAR 
D’HOTELERIA: CUINA I SERVIES DE RESTAURACIÓ PREVIST PER AL CURS 
2021-22 I 2022-23. 
 
Expedient: 2021/1023 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a l’abril de 2017, va aprovar 
de formalitzar la demanda d’autorització d’un PFI al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per al curs 2017-18, amb la línia formativa d’hoteleria.  
 
 
El 23 de juny de 2017 l’Ajuntament va rebre la Resolució de la directora de Serveis 
Territorials al Maresme-Vallès Oriental, relativa a la convocatòria per impartir 
Programes de Formació i Inserció el curs escolar 2017-2018. 

 
L’estructura dels programes de formació i inserció, queden recollides en la Resolució 
ENS/2250/2014 
 



4 
 

Tal i com marca aquesta Resolució, el curs ha de comptar amb 435 hores de formació 
professional específica  
 
Per tal de portar a terme aquesta formació, cal comptar amb professionals qualificats 
del sector per tal de poder transmetre a l’alumnat el coneixement de l’ofici d’hoteleria 
(cuina i serveis de restauració)  en unes instal·lacions adequades per al correcte 
desenvolupament  de l’activitat formativa.  
 
Vista la proposta del Regidor d’educació. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el plec tècnic i treure licitació per a la prestació del servei formatiu 
professionalitzat del PFI d’auxiliar d’hoteleria: cuina i servies de restauració previst per al curs 
2021-22 i 2022-23.  
 
SEGON.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest acord. 
 
 
3.2.2.- PRP2021/281   CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ DE 
LLIBRES DE TEXT, FUNGIBLES I LLICÈNCIES DIGITALS DINS DEL “PROGRAMA 
PER FOMENTAR LA IGUALTAT DE L’ACCÉS A L’EDUCACIÓ” PER A 
L’ENSENYAMENT DE PRIMÀRIA (CICLE INICIAL, MITJÀ I SUPERIOR)  I 
SECUNDÀRIA (FINS A 2ON ESO) 
 
Expedient: 2021/1379 
 
La Constitució configura l’educació com un dret fonamental bàsic al que totes les 
persones tenen dret, tal com s’estableix a l’article 27, que assenyala a l’apartat 1 que 
“todos tienen derecho a la educación”, especificant-ne a l’apartat 4 que “la enseñanza 
básica es obligatoria y gratuita”. 
 
L’article 1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix, com un dels 
principis del sistema educatiu la qualitat de l’educació per a tot l’alumnat, 
independentment de les seves condicions i circumstàncies. En el mateix sentit, l’article 
3 determina que l’ensenyament bàsic està constituït per l’educació primària i l’educació 
secundària obligatòria. 
 
Dins de l’àmbit de Catalunya, l’Estatut d’Autonomia estableix a l’article 21, apartat 1, que 
“totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions 
d’igualtat...”, a l’apartat 4 que “l’ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries 
i en els altres nivells que s’estableixin per llei” i, a l’apartat 6 que  “totes les persones 
tenen dret a disposar, en els termes i les condicions que estableixin les lleis, d’ajuts 
públics per a satisfer els requeriments educatius i per a accedir en igualtat de condicions 
als nivells educatius superiors, en funció de llurs recursos econòmics, aptituds i 
preferències”. 
 
A nivell estatal, la llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura del llibre i de les biblioteques, 
regula la comercialització del llibre i estableix una definició legal dels agents comercials 
i les seves atribucions, en especial els supòsits de preus i de descomptes legals 
previstos. D’acord amb aquesta normativa, i més enllà del valor de la socialització i dels 
ajuts als centres per als llibres, cal que les pràctiques comercials que es derivin de la 
tramitació administrativa siguin promotores dels objectius socials, culturals i reguladors 
del comerç que la llei del llibre estableix i fixa. 
 



5 
 

L’Ajuntament de Lliçà d´Amunt  amb la finalitat de fomentar la igualtat d’oportunitats dels 
infants a l’accés a l’educació, i mitjançant el “Programa per fomentar la igualtat de 
l´accés a l´educació ”, vol contribuir a aquest dret fonamental convocant ajudes per a 
l’adquisició de llibres de text, fungibles i llicències digitals  que representen una important 
despesa per a les famílies. 
 
L’Ajuntament, a més, vol incentivar l’estimació pels llibres per part de l’alumnat, la 
socialització, la coresponsabilitat, la implicació de les famílies i de la comunitat 
educativa, els valors de solidaritat i la cultura del reciclatge. 
 
Amb l’objectiu de vetllar pel bon ús i  manteniment dels llibres de text, fungibles i 
llicències digitals els centres educatius podran incorporar una quota única per a tots els 
cursos i per a tots els alumnes.  
 
Així mateix, l’Ajuntament vol promoure que el comerç local es beneficiï d’aquest 
programa i insta als centres educatius que les seves comandes es realitzin als comerços 
locals  per tal d’afavorir el teixit econòmic de la ciutat. 
 
Per aquests motius i després de la publicació al DOGC 8145 de data 02/06/2020 de les 
Bases especifiques del PFIDE s’aprova la convocatòria ajudes per a llibres de text, 
fungibles i llicències digitals dins del “Programa per fomentar la igualtat de l´accés a 
l´educació” (PFIDE) per a l´ensenyament d´ educació primària( cicle inicial i mitjà). 
 
Vista la proposta del Regidor d’educació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria d´ajudes per a llibres de text, fungibles i llicències 
digitals dins del “Programa per fomentar la igualtat de l´accés a l´educació” (PFIDE) per 
a l´ensenyament d´ educació primària( cicle inicial, mitjà i superior) i secundària (fins a 
2on d´ESO) 
 
Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest acord. 
 
 
3.2.3.- PRP2021/304 SIGNATURA DE CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL 
DEL VALLÈS ORIENTAL PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT 
ESCOLAR NO OBLIGATORI DELS ALUMNES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
 
Expedient: 2021/1445 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, volen 
col·laborar per tal de facilitar el transport escolar no obligatori dels alumnes d’educació 
secundària residents a Lliçà d’Amunt.  
 
Per tal de fer efectiva aquesta col·laboració és necessària la signatura del conveni que 
té per objecte establir un marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori 
dels alumnes de l’Institut Lliçà i l’Institut Hipàtia d’Alexandria de Lliçà d’Amunt, amb les 
condicions que s’hi estableixen.  
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Aprovar la signatura del conveni per la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori dels alumnes de l’Institut Lliçà i l’Institut Hipàtia d’Alexandria de Lliçà d’Amunt 
 
Segon.- Abonar la quantitat corresponent al curs 2020-21 a càrrec de la partida 
pressupostària 03 3230 22699.  
 
Tercer.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest acord. 
 
 
3.3.- INFÀNCIA I JOVENTUT 
 
3.3.1.- PRP2021/336 ACCEPTACIÓ D’AJUT ECONÒMIC DE JOVENTUT DINS EL 
CATÀLEG XGL 21/Y/29418    
 
Expedient: 2021/1604 
 
La Diputació de Barcelona a través de l’Oficina del Pla Jove  ha atorgat a la Regidoria de 
Joventut l’ajut de finançament econòmic dintre de la convocatòria del Catàleg  XLG 2021. 
Aquest ajut és de 6.797,88€  
 
Vista la proposta del Regidor d’Infància i joventut. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’acceptació de l’ajut atorgat per Diputació de Barcelona a través de l’Oficina 
del Pla Jove a la Regidoria de Joventut de finançament econòmic, dintre de la convocatòria 
del Catàleg  XLG 2021la per l’any 2021, d’import 6.797.88€..  
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 
 
 
3.4.- POLICIA 
 
3.4.1.- PRP2021/338   RESOLUCIO DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ CONTRA ELS 
PLECS DE CLÀUSULES DEL PROCEDIMENT PER A L’ADQUISICIÓ DE SISTEMA 
DE VIDEOVIGILÀNCIA I MODIFICACIÓ DELS PLECS I NOVA CONVOCATÒRIA    
 
En data 19 de febrer de 2021 es va publicar en el perfil del contractant de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt l’anunci de licitació i els plecs de clàusules administratives i tècniques 
corresponents a l’expedient de contractació de subministrament, instal·lació i posta en 
marxa d’un sistema d’enregistrament de vídeo a temps real de la zona de custodia de 
persones detingudes de la Prefectura del cos de la Policial Local i subministrament, 
instal·lació i posta en marxa d’un sistema d’enregistrament de 3 punts de videovigilància, 
anàlisis de vídeo i alerta (Black List) que permeti la identificació automàtica i permanent 
de vehicles (expedient 788/21). 
 
En data 4 de març de 2021 han tingut entrada en el Registre de l’Ajuntament tres 
recursos idèntics de reposició interposats contra el plec de clàusules administratives 
particulars i tècnics en el qual es formulen, en síntesi, les al·legacions següents: a) la 
metodologia emprada per distribuir els punts en funció del preu no s’ajusta a dret doncs 
no garanteix que s’atribueixi la puntuació superior a l’oferta més baixa i la menor a la 
més cara; b) els plecs son nuls perquè valoren l’experiència com a criteri d’adjudicació i 
no com a requisits de solvència; c) el criteri d’adjudicació d’eficàcia és nul perquè vulnera 
el principi d’igualtat de tracte; d) nul·litat del pel perquè el criteri d’adjudicació de millora 
del sistema no s’han prorratejat els punts atorgats i és indeterminat i està mancat de 
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concreció; e) nul·litat del criteri d’adjudicació de medi ambient perquè no especifica quins 
certificats seran tinguts en compte ni qui els ha d’emetre i perquè no està vinculat a 
l’objecte del contracte. 
 
En data 25 de març de 2021 es va donar trasllat del recurs interposat als interessats en 
l’expedient, els quals no han presentat cap escrit d’al·legacions dins el termini atorgat. 
 
Vist que l’expedient es tramita pel procediment obert simplificat abreujat que té com a 
una de les seves especificats que, d’acord amb l’article 159.6 de la Llei de contractes 
del sector públic, els criteris d’adjudicació s’han avaluar obligatòriament conforme a 
criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules. D’aquest precepte 
resulta que totes les referències que es contenen en el recurs interposat al fet que no 
es pot saber si els criteris emprats son subjectius o objectius han de ser resoltes en el 
sentit que es tracta de criteris objectius. 
 
Vist l’informe jurídic emès que assenyala que: 
 
a) En relació a l’al·legació que la metodologia emprada per distribuir els punts en funció 
del preu no s’ajusta a dret doncs no garanteix que s’atribueixi la puntuació superior a 
l’oferta més baixa i la menor a la més cara. 
 
La metodologia emprada per distribuir els punts en funció del preu en els plecs és la 
següent: 
 
Les ofertes que no redueixen els preu establert per al present contracte no rebran cap 
puntuació en aquest apartat. Les reduccions del preu establert es valoraran de la 
següent manera: 
 

- Valor estimat del subministrament especificat al present contracte reduït entre 
un 5% i un 10%: 5 punts  

- Valor estimat del subministrament especificat al present contracte reduït en un 
percentatge superior al 10% i inferior al 15%: 10 punts  

- Valor estimat del subministrament especificat al present contracte reduït en un 
percentatge superior al 15% i inferior al 20%: 15 punts 

- Valor estimat del subministrament especificat al present contracte reduït en un 
percentatge superior al 20%: 20 punts 

 
Aquest criteri d’adjudicació permet atorgar diferent puntuació en funció de la reducció 
del preu ofertada i en el plec està clarament exposada la puntuació que pot obtenir cada 
licitador. No hi ha cap subjectivitat en l’aplicació d’aquest criteri ja que està formulat de 
manera objectiva amb respecte als principis d’igualtat, no discriminació, transparència i 
proporcionalitat i no confereix a l’òrgan de contractació una llibertat de decisió il·limitada.  
 
El preu és un criteri automàtic de valoració de les ofertes que es pot quantificar 
mitjançant xifres, com és el cas, o mitjançant la mera aplicació de fórmules 
matemàtiques establertes a aquests efectes, d’acord amb l’article 145 de la Llei de 
contractes del sector públic. En el present cas, s’ha optat per quantificar les ofertes 
mitjançant xifres. 
 
Aquest criteri es ajustat a dret i, per tant, s’ha de desestimar aquesta al·legació. 
 
b) En relació a que els plecs son nuls perquè valoren l’experiència com a criteri 
d’adjudicació i no com a requisits de solvència, l’article 145.2.2 de la Llei de contractes 
del sector públic indica que per avaluar la millor relació qualitat-preu s’han d'utilitzar 
criteris econòmics i qualitatius i, dins dels criteris qualitatius, entre d’altres, l’organització, 
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la qualificació i l’experiència del personal adscrit al contracte que l'hagi d'executar, 
sempre que la qualitat d’aquest personal pugui afectar significativament la seva millor 
execució. 
 
L’experiència requerida com a criteri de valoració ha de ser una experiència per sobre 
del nivell mínim exigit com a criteri de solvència, i així ho ha establert el Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic en la Resolució 48/2018, de 5 d’abril que diu que "en el 
supòsit que ens ocupa no queda acreditat el nivell mínim exigit en els plecs per acreditar 
la solvència […]. Per tant, aquest Tribunal no disposa de cap element de referència per 
tal de comprovar que, efectivament, l’organigrama de l’equip tècnic i dels mitjans 
dedicats a l’execució del criteri de valoració 5 de la clàusula 18 del PCSP està per sobre 
del nivell mínim exigit". També es pronuncia en aquest sentit la Resolució 36/2016 del 
Tribunal Administratiu de Contractes Públics de la Comunitat de Madrid. 
 
Per aquest motiu resulta imprescindible, com a regla general, que en els plecs consti i 
s’acrediti quin és el nivell mínim d’experiència exigit del personal com a criteri de 
solvència i només es pot establir l’experiència com a criteri d’adjudicació si es considera 
prèviament com a criteri de solvència. 
 
No obstant això, la regla anterior no és d’aplicació en el present cas en el qual, en tractar-
se d’un procediment obert abreujat no s’ha d’acreditar la solvència econòmica i financera 
i tècnica o professional, d’acord amb l’article 159.6.b de la Llei de contractes del sector 
públic.  
 
D’acord amb l’anterior considero que s’ha de desestimar aquesta al·legació. 
 
c) Pel que fa a l’al·legació que el criteri d’adjudicació d’eficàcia és nul perquè vulnera el 
principi d’igualtat de tracte  
 
El criteri d’adjudicació d’eficàcia és objectiu i s’avalua de forma automàtica ja que les 
puntuacions son fixes i s’atorguen als licitadors que ofereixin alguna de les millores del 
sistema que s’indiquen en el plec. En contra del que s’afirma en el recurs, no s’ha de fer 
cap prorrateig de les puntuacions.  
 
Per tot això, s’ha de desestimar aquesta al·legació. 
 
d) Pel que fa a l’al·legació de nul·litat del plec perquè en el criteri d’adjudicació de millora 
del sistema no s’han prorratejat els punts atorgats i és indeterminat i està mancat de 
concreció. 
 
El criteri d’adjudicació de millora del sistema és objectiu i s’avalua de forma automàtica 
ja que les puntuacions son fixes i s’atorguen als licitadors que ofereixin alguna de les 
millores del sistema que s’indiquen en el plec. En contra del que s’afirma en el recurs 
per valorar l’oferta no s’ha de fer cap prorrateig de les puntuacions: si s’ofereix la millora 
s’atorga la puntuació prevista, de manera que no hi ha cap subjectivitat en la valoració 
de l’oferta. 
 
Com s’exposa en l’acord 55/2016 de 6 de juny del Tribunal Administratiu de Contractes 
Públics d’Aragó el principi d’igualat de tracte implica que tots els licitadors coneixen les 
regles del joc i que aquestes s’han d’aplicar a tots de la mateixa manera. El criteri 
d’adjudicació de millora del sistema que s’ha establert en els plecs es pot aplicar a tots 
els licitadors de forma automàtica sense que sigui necessari efectuar cap judici de valor. 
És clar que per atorgar la puntuació, per exemple, d’ampliació de cada punt de control, 
només s’ha de comprovar si s’ofereix aquesta millora o no. No cal fer cap interpretació. 
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D’acord amb el que ha estat exposat, s’ha de desestimar aquesta al·legació. 
 
e) En quant a l’al·legació en relació a la nul·litat del criteri d’adjudicació de medi ambient 
perquè no especifica quins certificats seran tinguts en compte ni qui els ha d’emetre i 
perquè no està vinculat a l’objecte del contracte. 
 
D’acord amb l’article 145.6 de la Llei de contractes del sector públic els criteris 
d’adjudicació han d’estar vinculats amb l’objecte del contracte. 
 
El criteri de medi ambient que s’ha establert per a valorar les ofertes no està vinculat, 
com manifesta l’interessat, amb l’objecte del contracte, fet que comporta que s’ha 
d’estimar aquesta al·legació. 
 
Vista la Proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Estimar en part els recursos de reposició interposats en data 4 de març de 2021 
contra el plec de clàusules administratives particulars i tècniques del contracte 
d’adquisició de punts de videovigilància i deixar sense efecte el criteri d’adjudicació f 
“medi ambient”, i desestimar la resta del recurs. 
 
Segon.- Modificar els Plecs de clàusules recorreguts en el sentit que s’expressa l’informe 
jurídic, i procedir a la nova convocatòria del procediment. 
 
Tercer.- Notificar al licitador que havia presentat proposició que disposa del termini de 
10 dies per retirar la documentació presentada, en cas que no la retiri aquesta serà 
destruïda. 
 
Quart.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- ACCIÓ SOCIAL 
 
4.1.1.- PRP2021/315   APROVACIÓ DE L’AJUT PEL FINANÇAMENT DELS SERVIS 
SOCIALS BÀSICS, CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ( CODI: XGL 
21/Y/298737) 
 
Expedient: 2021/1325 
 
La Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació de Xarxa de Governs Locals 2020-2023, ha concedit l’ajut de 44.241,34€ a 
l’Ajuntament SDE Lliçà d’Amunt. 
 
Fem l’acceptació expressa de la concessió, i aprovem les condicions d’acceptació, cal fer el 
tràmit de l’acceptació pel PMT de forma expressa . 
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar i Acceptar el ajut de 44.241,34€, de la Diputació de Barcelona, en el marc 
del Catàleg 2021 del Pla de Concertació de Xarxa de Governs Locals 2020-2023 . 
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Segon.- Tramitar l’acceptació del mateix a la Diputació de Barcelona, mitjançant el tràmit 
PMT. 
 
 
4.1.2.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
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:  
 

- PRP2021/321; L.H.; ajut de 7,24€ taxa certificat de residència legal a l’estat 
espanyol 

- PRp2021/322; F.J.G.M.; ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals 

- PRP2021/323; M.N.V.G.; ajut de 420€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals 

- PRP2021/324; N.G.; ajut de 380€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals  

- PRP2021/325; S.R.S.; ajut de 440€, per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals  

- PRP2021/326; M.P.P.; ajut de 420€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals. 

- PRP2021/327; A.D.G.; DENEGACIÓ ajut targeta moneder, per superar els barems 
reglamentats 

- PRP2021/328; S.G.R.; DENEGACIÓ ajut targeta moneder, per superar els barems 
reglamentats. 

- PRP2021/329; M.T.J.S.; ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals 

- PRP2021/330; A.P.M.; ajut de 210€. per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals 

- PRP2021/331; P.M.R.; ajut de 210€. per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals 

- PRP2021/333; Y.G.D.; ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals 

- PRP2021/334; A.M.G.V.; ajut de 210€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2021/335; A.R.R.; ajut de 120€ per a transport 
- PRP2021/339; P.C.M.; ajut de 300€, per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals 
- PRP2021/340; L.S.S.; ajut de 480€, per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals PRP2021/341; M.P.G.; ajut de 360€, per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2021/342; E.M.P.; ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals 

- PRP2021/343; M.G.; ajut de 360e per a alimentació  i higiene a repartir en tres 
lliuraments mensuals. . 

- PRP2021/344; E.D.A., ajut de 140€ per a colònies escolars, amb compromís de 
retorn. 

- PRP2021/345; I.B.F.; ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals. 

- PRP2021/346; M.A.F.R.; ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:45 de tot el que jo 
com a secretària certifico. 
 
 
 


