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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 29 DE 
JUNY DE 2020 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:00 
Hora que acaba: 18:30 
 
PRESIDEIX 
 
IGNASI SIMON ORTOLL 
 
ASSISTENTS 
 
SIMON ORTOLL IGNASI 
PEDREROL VILLARROYA MARIA DEL MAR 
SANCHEZ CASTILLA FRAN 
ESTEFANO OROZCO LOURDES MARIA 
IGLESIAS BOZA ALBERT 
MORALES CAMPOS DAVID 
 
 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
HIERRO MEDINA ANTONIO JOSE 
 
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
GEMMA NAVARRO MEDIALDEA, secretària.  
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, que fou el 
dia 17 de juny de 2020 
 
 
2.‐ DESPESES 
 
No se n’han presentat. 
 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- ACCIÓ SOCIAL 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada 
usuari i la proposta del Regidor de benestar i família, la Junta de Govern Local, acorda 
atorgar els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
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- Prp. 2020/28; JPBO; un ajut de 225€ per a alimentació i higiene, a repartir en 
tres lliuraments mensuals (2020/1511) 

- Prp. 2020/31; AVF; un ajut de 300€ per a renovació tarjeta d’aliments, a repartir 
en tres lliuraments mensuals (2020/1507) 

- Prp. 2020/34; JPB; un ajut de 360 per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals i un ajut de 154€ per a ulleres, (2020/1508). 

- Prp. 2020/38; MA; un ajut de 56,75€ per a transport públic (2020/1514) 
- Prp. 2020/45; MAG; un ajut de 146,65€ per a transport públic (2020/1520) 
- Prp. 2020/46; ETE; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals (2020/1563) 
- Prp. 2020/47; CST; un ajut de 29,55€ per a transport públic (2020/1546) 
- Prp. 2020/48; SMV; un ajut de 90€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals (2020/1559) 
- Prp. 2020/49; QC; un ajut de 225€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals (2020/1550) 
- Prp. 2020/50; AIMS; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals (2020/1574) 
- Prp. 2020/51; MTMDBH; un ajut de 90€ per a alimentació i higiene, a repartir en 

tres lliuraments mensuals (2020/1561) 
- Prp. 2020/52; MEVB; un ajut de 90€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals (2020/1553) 
- Prp. 2020/53; SP; un ajut de 420€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals (2020/1557) 
- Prp. 2020/54; GDB; un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals (2020/1552) 
- Prp. 2020/55; JPBO; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals (2020/1549) 
- Prp. 2020/56; MCGC; un ajut de 89.10€ per a transport públic (2020/1562) 
- Prp. 2020/57; MAF; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals (2020/1560) 
- Prp. 2020/58; SFC; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals (2020/1558) 
- Prp. 2020/59; CAC; un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals (2020/1519) 
- Prp. 2020/60; FM; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals (2020/1556) 
- Prp. 2020/61; AJG; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals (2020/1571) 
- Prp. 2020/62; LH; un ajut de 30€ per a higiene, (2020/1572) 
- Prp. 2020/63); JSR; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals; (2020/1573) 
- Prp. 2020/64; EMM; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals (2020/1577) 
 

 
3.2.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.2.1.- APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COLꞏLABORACIÓ PER A L'IMPULS I LA 
DINAMITZACIÓ DEL POLÍGONS D'ACTIVITAT ECONÒMICA. (expedient 2020/1643) – Prp 66 
 
1. El 10 d’octubre del 2016, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, CCOO Vallès Oriental, 

Maresme i Osona, PIMEC Vallès Oriental. la Unió Empresarial Intersectorial – Cercle 
d’Empresaris i la UGT Vallès Oriental vam formalitzar el conveni per a la creació de la Taula 
per al desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental 
Avança, en endavant TVOA.  
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2. La TVOA té com a objectiu de treballar de forma conjunta i consensuada entre el conjunt de 
institucions i agents socials i econòmics de la comarca, per tal de detectar les necessitats, 
coordinar, planificar i pactar les corresponents polítiques que assoleixin una major eficàcia 
de gestió i optimització de recursos, i que millorin la qualitat de l’ocupació i la competitivitat 
de l’economia al Vallès.  

 
3. El 4 de febrer de 2020, l’Executiva de la TVOA va debatre i aprovar la proposta de conveni 

marc entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca amb PAE per tal d’enfortir 
la concertació territorial a la comarca. Es proposà l’aprovació d’un conveni marc a signar 
posteriorment per cada ajuntament interessat. 

 
4. A l’article 8 de l’esmentat conveni de colꞏlaboració s’especifiquen les variables de la 

colꞏlaboració i els indicadors que defineixen el criteris de proporcionalitat per l’aprofitament 
dels serveis que es determinen al mateix.  

 
5. La despesa que l’ajuntament de Lliçà d’Amunt ha de realitzar i aportar per a l’exercici de 

2020 és de 821€.  
 
Vista la proposta del regidor de promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Autoritzar la signatura per Aprovació del conveni marc de colꞏlaboració per a l'impuls i la 
dinamització  
del polígons d'activitat econòmica. 
 
SEGON: Autoritzar la despesa de 821€, a càrrec de la partida de la regidoria de Promoció 
econòmica 08 4300 22706. 
 
 
4 – AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- SERVEIS TÈCNICS 
 
4.1.1.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ OBRES DE CONDICIONAMENT DE TAPES DE 
POUS DE REGISTRE DE LA XARXA DE SANEJAMENT I EMBORNALS DEL CARRER 
ORENETES (expedient 2020/1458) – Prp 2020/12 
 
Vist l’informe, emès en data 8 de juny de 2020, pels Serveis tècnics municipals, de 
necessitat i conformitat de contractar les obres de “Condicionament tapes pous de registre 
de la xarxa de sanejament i embornals del carrer Orenetes”. 
 
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 la Regidora de territori i obres públiques 
 
LA Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Infraestructures COSER, SL, el contracte menor de 
l’obra de “Condicionament tapes pous de registre de la xarxa de sanejament i 
embornals del carrer Orenetes”, per un import de 6.416,19 Euros (IVA inclòs). 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a despesa 
màxima del contracte. 
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Tercer.- La presentació de les factures per la prestació del servei es realitzarà en 
format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
 
4.1.2.- CONTRACTE MENOR PEL TREBALL TOPOGRÀFIC PER AIXECAMENT I 
ENCAIX DE CADASTRE DEL BARRI CAN MERLES (expedient 2020/1649) – Prp 
2020/67 
 
En data 23 de juny de 2020 s’ha emès informe d’adjudicació de contracte menor pels 
treballs topogràfics per aixecament i encaix de cadastre del barri de Can Merlès per 
habilitar la inscripció al Registre del Projecte de Reparcelꞏlació en tràmit, a favor del senyor 
Mateu Vilardell Marquès per un import de 1.825 €, Iva exclòs. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Adjudicar els treballs topogràfics per aixecament i encaix de cadastre del barri de 
Can Merlès per habilitar la inscripció al Registre del Projecte de Reparcelꞏlació en tràmit, al  
senyor Mateu Vilardell Marquès, per un import de 1.825 €, Iva exclòs.  
 
SEGON.- Aquestes obres s’executaran amb càrrec a la partida pressupostaria 2020 19 
1510 62700, RC 2020/243. 
 
 
4.2.- INTERVENCIÓ 
 
4.2.1.-  APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PER A L'ADJUDICACIÓ DELS 
SERVEIS D'ASSESSORAMENT TÈCNIC I JURÍDIC, PER A LA SOLꞏLICITUD DE 
SUBVENCIONS I LA CONTRACTACIÓ PER A LA RENOVACIÓ DEL SISTEMA 
D'ENLLUMENAT DE LLIÇÀ D'AMUNT (EXPEDIENT: 2020/1670) Prp 69 
 
Antecedents 
 
Vist l’informe, emès en data 26 de juny de 2020, per l’Interventor municipal, de necessitat i 
conformitat de contractar els serveis d’assessorament tècnic i jurídic de l’empresa 
Organizer & Controller 1965, S.L., per a la solꞏlicitud de subvencions i dur a terme la 
contractació per a la renovació del sistema d’enllumenat de Lliçà d’Amunt, i que es transcriu 
literalment a continuació: 

 
“INFORME DE NECESSITAT I CONFORMITAT DE CONTRACTE MENOR DE 

SERVEIS 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Es necessària la contractació dels serveis d’assessorament tècnic i jurídic per a 
realitzar la solꞏlicitud de subvencions i dur a terme el procediment de contractació de la 
renovació del sistema d’enllumenat de Lliçà d’Amunt. 

 
 Servei: d’assessorament tècnic i jurídic per a realitzar la solꞏlicitud de 

subvencions i dur a terme el procediment de contractació de la renovació del 
sistema d’enllumenat de Lliçà d’Amunt 

 Import de 10.500 € més IVA  
 Empresa: Organizer & Controller 1965, S.L. 
 NIF. B66626466 
 Termini 12 mesos 
 Partida pressupostaria: 17.1650.63300 
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 RC: 22020002087 
 
Que no ha estat possible solꞏlicitar tres pressupostos ja que donada l’especialitat del 
servei, no s’han trobat més empreses amb experiència en aquest tipus de serveis. 
 
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. 
 
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:  

 
- Revisió de projecte de renovació del sistema d’enllumenat redactat per 

l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.  
- Elaboració de memòria tècnica detallada per fer la solꞏlicitud de subvenció a 

l’IDAE per obtenir el 50% del cost de les actuacions a fons perdut. 
- Realitzar la tramitació de la subvenció juntament amb l’Ajuntament. 
- Elaboració de les bases del procediment de contractació per a dur a terme la 

renovació del sistema d’enllumenat en base al model acordat per l’Ajuntament. 
Es presentarà un model de Plec de Clàusules Administratives Particulars així 
com un Plec de Prescripcions Tècniques.  

- Suport durant tot el procediment de contractació. 
 
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: 
 
Si  
 
A Lliçà d’Amunt, a 26 de juny de 2020.” 
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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. 
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local,  
 
ACORDA: 
 
PRIMER: Adjudicar a l’empresa Organizer & Controller 1965, S.L., el contracte menor de 
servei d’assessorament tècnic i jurídic per a realitzar la solꞏlicitud de subvencions i dur 
a terme el procediment de contractació de la renovació del sistema d’enllumenat de 
Lliçà d’Amunt, per un import de 10.500 Euros més IVA (12.705 Euros incloent l’IVA), per 
un termini de dotze mesos. 
 
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, una 
vegada realitzats tots els serveis. 
 
QUART: Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:30 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 


