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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 14 DE JUNY DE 2021 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:10 
Hora que acaba: 18:35 
 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
  

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

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 7 de juny de 2021 
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2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la relació número O/2021/27 de documents d’Autorització, Disposició i 
Reconeixement d’Obligació: 
 

- Novatilu SL; Lluminària Millán  M Led 80W; d’import 178.755,47€; amb càrrec a la 
partida 17/1650/63300. 

- Petro Santa Eulàlia SL; subministrament gasoil; d’import 8.970€; amb càrrec a la 
partida 03/3230/22102. 

- Herrero Cabrero, Jordi Maria; Chromebook C933, cànon digital disc intern; d’import 
11.361,98€; amb càrrec a la partida 27/4330/22699. 

- Herrero Cabrero, Jordi Maria; Chromebook  spin R752T; C933, cànon digital disc 
intern; d’import 8.415,51€; amb càrrec a la partida 27/4330/22699.. 

- Herrero Cabrero, Jordi Maria; Samsung Galaxy TAB a7; d’import 6.236,04€; amb 
càrrec a la partida 27/4330/22699. 

- Aluminios Montornès SL; Estructura fixa formada per un frontal i un lateral; d’import 
3.005,23€; amb càrrec a la partida 25/1532/21300. 

- Petro Santa Eulàlia S.L.; subministrament de gasoil; d’import 3.450€; amb càrrec a 
la partida 03/3230/22102. 

- Insignia Uniformes S.L.; uniformitat personal; d’import 3.055,07€; amb càrrec a la 
partida 12/1320/22104. 

- Voracys S.L.; Certificació 2a. obra hidràulica d’abastament d’aigua potable; d’import 
45.842,08€; amb càrrec a la partida 17/1610/61910. 

- Artea Mediambient SL; Certificació 2a. obra civil substitució de canonada 
d’abastament d’aigua potable; d’import 18.909,63€; amb càrrec a la partida 
17/1610/61910. 

- Aliseda SAU; compra nau brigada; d’import 347,610€; amb càrrec a la partida 
17/9330/62200. 

- Grau Maquinària i Servei Integral SA; Vehicle elèctric Goupil; d’import 7.744€; amb 
càrrec a la partida 18/1621/62300. 

- Alumbrados Viarios SA; Instalꞏlació semàfor de preavís; d’import 6.611,52€; amb 
càrrec a la partida 11/4400/63301. 

- Construccions Deumal SA; construcció de 8 coixins berlinesos per reducció de 
velocitat; d’import 15.584,80€; amb càrrec a la partida 11/4400/61900. 

- Artea Mediambient SL; Certificació 3a. obra civil substitució de canonada 
d’abastament d’aigua potable; d’import 11.968,42€; amb càrrec a la partida 
17/1610/61910. 

- Becerra & Navarro SL; Reparació de contenidors; d’import 6.519,48€, amb càrrec a 
la partida 18/1630/22699. 

- Promotora Mediterranea 2 S.A.; Gestió de residus; d’import 3.337,66€; amb càrrec a 
la partida 25/1532/21000. 

- Promotora Mediterranea 2 S.A.; Gestió de residus; d’import 5.877,21€; amb càrrec a 
la partida 25/1532/21000. 

- Transports i Serveis Pou Padrós S.L.; arranjament de la xarxa de camins municipals 
2021; zona Pla riera Tenes; d’import 9.763,87€; amb càrrec a la partida 
17/1532/61900. 
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3.- PROPOSTES 
 
3.1.- GENT GRAN 
 
“3.1.1.- PRP2021/504 DESESTIMACIO DELS RECURSOS DE REPOSICIO CONTRA 
L’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE BAR I CONSERGERIA DEL 
CASAL DE GENT GRAN DE LLIÇÀ D'AMUNT   
 
La Junta de Govern Local, en sessió del 12 d’abril de 2021, va adjudicar el contracte per 
la concessió de l’explotació del servei de bar i la prestació dels serveis de consergeria, 
conservació, vigilància i control de les instalꞏlacions del Casal de la Gent Gran de Lliçà 
d’Amunt. 
 
En data 17 de maig de 2021 s’han presentat recursos de reposició d’idèntic contingut 
per part de la senyora R.B.A.C i del senyor I.B.T., en nom i representació de l’Associació 
de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt. 
 
Fonamenten el seu recurs en el càlcul dels anys d’experiència de l’adjudicatari, 
ampliació de l’horari de la instalꞏlació, indefensió davant la no convocatòria a l’entrevista 
personal i la colꞏlaboració amb les activitats organitzades per l’Ajuntament i l’associació 
amb seu al casal. 
 
A la vista de les alꞏlegacions s’ha elaborat el següent informe: 
 

“ANYS D’EXPERIÈNCIA DEL TITULAR EN L’ÀMBIT DE LA RESTAURACIÓ 
 
Alꞏlega que en el document de la vida laboral de J.M.N. es valoren un total de 1.903 
dies de treball corresponents a l’epígraf 5630 “establecimientos de bebidas”, quan en 
realitat, segons indiquen en el seu recurs, haurien de ser 1.639 dies. Això alteraria la 
puntuació passant dels 20 punts que se li van adjudicar a 16 punts. Aquesta 
puntuació faria guanyadora del concurs la senyora R.B.A.C. 
 
Aquesta diferència de dies que alꞏlega és errònia, ja que ho fonamenta en que durant 
264 dies, el concepte de l’epígraf de la vida laboral és: “cese de actividad” i considera 
que és temps que s’ha descomptar del total de dies valorats com experiència. 
 
Aquest dies de cessament d’activitat corresponent al temps que l’Estat espanyol va 
decretar mitjançant l’Estat d’Alarma, el tancament d’establiments de bars i 
restaurants. El govern va prendre la decisió de facilitar a les persones autònomes, 
que deixessin de pagar durant aquest període, però en cap moment es van donar de 
baixa, només van deixar de pagar, tal i com es pot veure en la vida laboral on 
exactament específica: del 22/08/2019 i sense data de baixa, és a dir: actiu i donat 
d’alta a la Seguretat de Social en règim d’autònoms, en cap moment va causar baixa. 
 
Durant aquest període de temps, J.M. va continuar treballant fent menjars per 
emportar ja que al continuar estant donada d’alta a la Seguretat Social, en un règim 
especial motivat per la pandèmia, podia fer-ho. La qual cosa pot demostrar ja que el 
lloc de treball és un centre cívic d’un altre població i pot aportar documents que 
certifiquen que durant el període al que es fa referència, continuava treballant. 
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AMPLIACIÓ DE L’HORARI DE LA INSTALꞏLACIÓ 
 
En aquest sentit, alꞏlega que la interpretació del barem no s’ajusta al sentit comú i 
demana que es torni a fer el barem de les propostes i que puntuïn de manera gradual 
en funció de les hores d’ampliació de l’obertura del Casal. 
 
És impossible tornar a fer el barem de les propostes ja que són molt clares i són les 
que es van aprovar en les bases. El fet de presentar-se al concurs comporta 
l’acceptació de les mateixes. Abans de la seva aprovació hi havia un termini per 
presentar alꞏlegacions si no s’estava d’acord. 
 
INDEFENSIÓ DAVANT LA NO CONVOCATÒRIA A L’ENTREVISTA PERSONAL 
 
Entenen que es va tractar a R.B.A. de manera discriminatòria al no convocar-la a una 
entrevista quan a la resta de persones que van concursar se’ls va convocar. 
 
Dels criteris de valoració del concurs, el criteri: “Colꞏlaboració amb les activitats 
organitzades per l’Ajuntament i l’Associació amb seu al Casal” era el més subjectiu a 
l’hora de valorar. Per aquest motiu es va convocar a les persones que havien fet 
propostes sobre aquest criteri, per valorar amb millors condicions la seva proposta i 
la puntuació que havien de rebre. Es tractava de complementar el que havien escrit, 
en cap cas d’ampliar, la qual cosa vulneraria la puntuació. Per aquest motiu no es va 
convocar a R.B.A., ja que en aquest punt no va fer cap proposta i per tant no era 
necessari. 
 
COLꞏLABORACIÓ AMB LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT 
I L’ASSOCIACIÓ AMB ESU AL CASAL 
 
En aquest criteri alꞏleguen que es tracta d’un redactat ambigu i que admet diverses 
interpretacions. 
 
L’informe que emet l’Institut d’Estudis Catalans i que adjunta al recurs, resum 
textualment: 
 
“En conseqüència, la nostra conclusió és que la redacció d’aquest apartat és ambigu 
i admetia diverses interpretacions. Per aquest motiu, considerem que la vostra 
interpretació és possible tal i com estava redactat el criteri i que, si bé no és l’única 
interpretació possible, en cap cas no es pot adduir una mala interpretació vostra, sinó 
una redacció massa ambigua si era aquest el sentit que es volia atorgar a la 
construcció.” 
 
La interpretació que es va donar des de la Mesa de Contractació en aquest criteri és 
la proposta i forma de colꞏlaborar que oferien les persones que es presentaven a 
aquest concurs. La idea era  de quina forma podien colꞏlaborar, no valorar “com” 
havien colꞏlaborat, ja que limitaria la  puntuació a certes persones i evitaria que altres 
tinguessin l’oportunitat. Aquesta interpretació que va fer la Mesa de Contractació és 
la mateixa que van fer la resta de concursants.” 

 
Vista la proposta de la Regidora de Gent Gran, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Desestimar els recursos presentats per la senyora R.B.A.C. i el senyor I.B.T., 
en nom i representació de l’Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt, arran de 
l’adjudicació del contracte per la concessió de l’explotació del servei de bar i la prestació 
dels serveis de consergeria, conservació, vigilància i control de les instalꞏlacions del 
Casal de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt, pels motius exposats a l’informe que es 
transcriu a la part expositiva de l’acord. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als recurrents.” 
 
 
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 
 

‐ PRP2021/489, M.A.M.M.; un ajut de 75€ per a medicaments. 
‐ PRP2021/490; G.M.A.; un ajut de 40€ per a transport, T usual d’una zona. 
‐ PRP2021/491; A.M.C.R.; un ajut de 36,4€ per a transport, 4 targetes S1 
‐ PRP2021/492; C.M.R.; un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/493; M.N.S.P.; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en 

tres lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/494; M.N.S.P.; un ajut de 113,5€ per a transport. 
‐ PRP2021/483; L.P.C.; un ajut de 360€ renovació targeta moneder, per a un període 

de tres mesos.. 
‐ PRP2021/495; A.D.G.; un ajut sanitari de 170€ per a ulleres graduades. 
‐ PRP2021/496; L.P.C.; un ajut sanitari de 375€ per a odontologia infantil. 
‐ PRP2021/500; X.L.C.; un ajut de 100€ per a formació, matrícula de grau superior.. 
‐ PRP2021/501; E.F.C.; un ajut de 280€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
 
 
3.3.- POLICIA 
 
3.3.1.- PRP2021/498 ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 
PUNTS DE VIDEOVIGILANCIA    
 
Vista l’Acta de Valoració del Procediment per a la contractació del Subministrament de 
punts de videovigilància (exp. 788/21), 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 subministrament de dos punts de videovigilància, a 
l’empresa Alphanet Security Sistems SL, per l’import de 18.332 euros, IVA exclòs. 
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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. 
 
 
3.4.- SECRETARIA 
 
3.4.1.- PRP2021/506   PROPOSTA DE CREDIT INCOBRABLE    
 
Expedient: 2021/2465.  
 
La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 3 de maig de 2021, va adoptar entre 
altres l’aprovació de la relació de fallits segons les propostes del Cap de la Unitat de 
Recaptació del Vallès Oriental, de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, en les que es detallen relacions de deutors dels quals s’ha instruït expedients 
administratius de constrenyiment per deutes amb aquest Ajuntament, respecte dels quals 
s’ignora l’existència de bens o drets embargables o realitzables. 
 
Resulta que els expedients números 20005 i 2006 l’import s’havia d’haver esmenat al haver-
se rehabilitat i cobrat una sèrie de rebuts   . 
 
Per aquest motiu es proposa rectificar l’import de la relació núm. 20005 i 2006, atès que s’han 
observat els criteris de formulació de propostes de crèdits incobrables d’acord amb el que 
s’estableix en l’Ordenança General de l’O.R.G.T, en els que es respecta el principi de 
proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans utilitzats per llur realització, així com el 
principi d’economia processal i eficàcia administrativa. 
 
Vista la relació dels deutors per diferents conceptes, es proposa aprovar el seu crèdit com a 
incobrable i ser donats de baixa en comptes de conformitat amb el que disposa l’article 62 
del Reglament general de recaptació i l’esmentada ordenança general 
 
Núm. Relació       Import                 Motiu                           
 
Rel. 20005            12.078,81€        Fallit import entre 100€ a 1000€ (21) 
Rel. 20006              9.660,63€        Fallit import superior a 1000€ (PF) (21)  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Aprovar com a crèdit incobrable i donar de baixa la relació de fallits números 20005 
i 20006 de conformitat amb el que disposa l’article 62 del Reglament general de recaptació i 
l’esmentada ordenança general 
 
Segon:.- Notificar aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària i a la Intervenció 
Municipal. 
 
 
3.4.2.- PRP2021/507 PROPOSTA DE BAIXA i DEVOLUCIÓ DE REBUTS 
CORRESPONENTS AL PREU PUBLIC DEL MERCAT SETMANAL DEL 1R TRIMESTRE 
DE 2021 DE LES PARADES D’ARTICLES NO ESENCIALS QUE NO VAN PODER 
TREBALLAR PER LA PANDEMIA DEL COVID-19 I ESTAN PAGATS . 
  
Expedient: 2021/2467.  
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L’Ajuntament va passar al cobrament el càrrec del primer trimestre del Preu Públic Mercat 
Setmanal a l’ORGT, posteriorment a causa de les mesures per la pandèmia del Covid-19 
van impedir la següent relació de parades d’articles no essencials treballar durant aquest 
període, per aquest motiu es proposa la baixa i devolució dels següents rebuts.  
 

Carrec Valor 
Objec. 
Tributari 

 Nom Import 

2228526 26 PARADA 35  E.M,A. 209,65€ 
2228526 59 PARADA 75  E.B.L. 209,65€ 
2228526 60 PARADA 76  S.I. 185,10€ 
2228526 67 PARADA 84  P.M.M.D. 283,30€ 

 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa i reconèixer el dret a devolució dels imports pagats dels rebuts 
corresponents al  primer trimestre del Preu Públic Mercat Setmanal dels paradistes d’articles 
no essencials, identificats amb càrrec valor 2228526-26 import 209,65€, 2228526-59 import 
209,65€, 2228526-60 import 185,10€ i 2228526-67 import 283,30€, que no van poder 
treballar durant el primer trimestre d’aquest any per les mesures per la pandèmia de la 
COVID-19. 
 
Segon.- Requerir als titulars dels rebuts perquè aportin número de compte IBAN per tal de 
fer efectiva la devolució aprovada.  
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’ORGT i a la intervenció Municipal. 
 
 
3.5.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.5.1.- PRP2021/499 RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL 
PROGRAMA JOVES EN PRÀCTIQUES 2020    
  
Expedient: 2021/2429 
 
El 19 d’octubre de 2020 es va publicar al DOGC la resolució TSF/2537/2020, de 8 d'octubre, 
per la qual s’obria la convocatòria per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions 
destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP). 
 
Tal com s’havia fet en anys anterior es va solꞏlicitar la subvenció en termini, pels 3 contractes 
que ens corresponen segons les característiques del municipi. 
 
Posteriorment el SOC va resoldre favorablement en data 11 de desembre de 2020, però 
atorgant només 1 contracte degut a la reducció del pressupost global motivada per la crisi 
sanitària provocada per la Covid-19, per un import d’11.000 euros. 
 
La persona seleccionada C.P.F., assignada a l’àrea d’Acció Social, es va contractar el dia 30 
de desembre de l’any passat amb aquesta finalitat, però va causar baixa motivada per la no 
superació del període de prova el dia 22 de gener de 2021, i no va ser possible la seva 
substitució. 
 
Donat que els dos tècnics titulars de l’àrea de Promoció Econòmica estaven de baixa, una 
persona substituta va informar de la baixa anticipada de la persona treballadora el dia 29 de 
gener, a la bústia de correu indicada a la guia de prescripcions tècniques de la convocatòria. 
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No obstant, des de la regidoria d’Hisenda ens informen que enguany el SOC té previst 
realitzar el pagament d’una bestreta de 8.800 euros properament amb aquest concepte (80% 
del contracte). 
 
Vista la proposta del Regidor de promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la renúncia a la subvenció corresponent la convocatòria per a l'any 2020, 
per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de 
persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP), 
i es faci el retorn dels diners que s’ingressin amb aquest concepte, donada la impossibilitat 
d’execució del programa 2020. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.6.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.6.1.- PRP2021/497 APROVACIÓ DE DESPESA ADDICIONAL DURANT L’OBRA 
DE L’ACTUACIÓ 9 DEL PLA D’INVERSIONS D’AIGUA 2019-20 
 
En relació a les obres de Renovació de canonada d’aigua del carrer Anselm Clavé 184-
224, Act 9 PIA 19-20, exp. 2020/2141, que executa l’empresa concessionària AGBAR 
(SOREA), s’ha produït un sobre-cost imprevist de 4.004,70 € (IVA inclòs), tal com es 
justifica en l’informe emès pels serveis tècnics municipals. 
 
Existeix la partida 17 1610 61910 amb fons suficients per respondre a aquest sobre-
cost. 
 
Vista la proposta de la Regidora de companyies de serveis, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la despesa sobrevinguda durant l’execució de les obres de Renovació 
de canonada d’aigua del carrer Anselm Clavé 184-224, Act 9 PIA 19-20, exp. 
2020/2141, de 4.004,70 € a càrrec de la partida 17 1610 61910. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.6.2.- PRP2021/502 RESOLUCIO DEL CONVENI DE SUPORT TÈCNIC AMB LA 
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA    
 
En data 28 de febrer de 2018 es va signar el Conveni de suport tècnic entre la Universitat 
Politècnica de Catalunya i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per l’assessorament en el 
desenvolupament del Sector Centre-Can Guadanya Vell i del Sector Centre – Can 
Francí, del terme municipal de Lliçà d’Amunt. 
 
Atès que durant el desenvolupament dels treballs es van produir diferents 
endarreriments, de mutu acord es va acordar resoldre el conveni amb efectes 31 de 
desembre de 2020, amb l’abonament dels treballs efectivament executats, que es 
corresponien a la primera etapa dels treballs. 
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Atès que és necessari formalitzar la resolució del conveni. 
 
Vista la proposta de la Regidora de territori i obres públiques 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Donar per resolt el Conveni de suport tècnic entre la Universitat Politècnica de 
Catalunya i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per l’assessorament en el desenvolupament 
del Sector Centre-Can Guadanya Vell i del Sector Centre – Can Francí, del terme 
municipal de Lliçà d’Amunt, amb efectes de 31 de desembre de 2020. 
 
Segon.- Autoritzar al Sr. Alcalde a signar la documentació necessària per fer efectiu el 
present acord. 
 
  
3.6.3.- PRP2021/503 ADHESIÓ AL NOU CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 
D’ENERGIA ELÈCTRICA - CENTRAL COMPRES ACM    
 
Expedient: 2021/2456 
 
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 
1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal 
efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de juny de 2020 i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03), 
d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades: 
 

ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.  
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.  
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3. 
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.  
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7. 
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7. 
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7. 
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6. 
 

2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior a 
totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per a la 
interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a formalitzar l’Acord 
marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans relacionades. 
 
3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va 
adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar l’expedient 
de contractació i el corresponent plec de clàusules administratives particulars del 
procediment amb número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de 
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta electrònica 
entre les empreses seleccionades en l’Acord marc del que deriva. Prèvia tramitació del 
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corresponent procediment administratiu seleccionades i va adjudicar els lots 1, 2 i 3 de 
l’Acord marc a favor de l’empresa que va obtenir el millor preu en les  subhastes 
electròniques, d’acord amb la fórmula i les taules de preus de sortida i valors del percentatge 
sobre el consum total anual per tarifa i període, previstos en el PCAP d’aplicació, de la que 
en resultà adjudicatària l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i 
l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel lot 3.  
 
4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses 
adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat 
de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.  
 
5.- En data 11 DE MAIG DE 2021, l’Enginyer Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, ha emès informe en el que recomana que l’Ajuntament continuï amb l’adhesió.  
 
Fonaments de Dret.- 
 
Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, 
en la redacció donada per la LRSAL. 
 
Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim 
de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant 
la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per 
Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03). 
 
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència núm. 
68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que 
regeixen el procediment derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D01). 
 
Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en 
matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats 
locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització comarcal. 
 
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, la Junta de Govern Local  
 
ACORDA 
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Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al contracte 2019.03-D1 de 
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2021, 
període que es podrà prorrogar per tres períodes més de 12 mesos cadascun.  
 
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de 
subministrament (CUPS) de titularitat de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, ordenats per lot, que 
s’inclouen al contracte.  
 
S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou totes 
les CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.  
 
Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) que 
inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures elèctriques i les 
dades de pagament. 
 
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades 
a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus 
resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020. 
 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del Plec 
de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1). 
 
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la 
regulació vigent.   
 
Tercer.-  Aprovar l’autorització i disposició de la despesa  per import de 315.000 euros que 
s’imputarà, dins del pressupost municipal de l’any 2021, amb càrrec a la partida 
pressupostària  15 1650 22100. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, empresa adjudicatària de l’Acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
 
Sisè.- Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM 
(preferentment a través d’EACAT), així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-
li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2021/510 CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES I 
ACTIVITATS D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL, ANY 2021 
 
Expedient: 2021/2486 
 
Vista la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 21.05.2021, 
de les convocatòries per a l’any 2021, de subvencions per a projectes i activitats d’utilitat 
pública i interès social de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en règim de concurrència 
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competitiva, d’acord amb les Bases reguladores específiques publicades al BOPB el 
10.07.2020. 
 
Vistos els informes tècnics emesos per les regidories de Cultura, Joventut, Acció social, Gent 
gran, Esports, Cooperació i Centres cívics, en aplicació dels criteris de valoració de cada 
convocatòria, respecte les solꞏlicituds de les entitats que s’hi han acollit dins el termini per a 
la seva presentació, del 24 de maig fins al 4 de juny de 2021, restant pendent de resoldre la 
convocatòria de Barris. 
 
Vist que les regidories compten amb aplicació dins el pressupost municipal de despeses de 
l’any 2021, per atendre el pagament dels ajuts que s’hi aprovin. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

PRIMER: Aprovar la concessió de les següents subvencions, dins la convocatòria de Cultura, 
d’ajuts a activitats veïnals per festes de barri (2021-CULT-1), a càrrec de l’aplicació 01 3380 
48000 del pressupost de despeses 2021: 
 

Entitat CIF Subvenció, en €
AV Can Rovira Nou G59737700 1.189,78
Total:  1.189,78

 
SEGON: Aprovar la concessió de les següents subvencions, dins la convocatòria de Cultura, 
d’ajuts a entitats culturals que promoguin activitats d’interès cultural en el propi municipi 
(2021-CULT-2), a càrrec de l’aplicació 01 3380 48000 del pressupost de despeses 2021: 
 

 
Entitat CIF 

Subvenció 
en € 

Pagament 
50%

1 Ass. Banda de la Vall del Tenes G65993362 1.993,48 996,74
2 Colla de Diables de la Vall del Tenes G65769937 3.936,36 1.968,18
3 Coral l’Aliança G08957946 2.545,45 1.272,72
4 Colla de Gegants i Geganters G61376521 850,00 425,00
5 Grup Folklòric Gitanes de Lliçà d’Amunt G63904957 1.760,00 880,00
6 Associació Cultural Grup l’Abans G65480816 2.545,45 10.272,72
7 Ball de Diables de Sta. Eulàlia i Lliçà G67534610 2.181,82 1.090,91
8 Associació Barri La Sagrera G66772930 1.700,00 850,00
9 Ass. de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt G63533293 1.272,73 636,36

 Total:  18.785,29 9.392,63
 
Desestimar les següents solꞏlicituds, pel motiu que no compleixen amb les bases de la 
convocatòria tenint en compte que va dirigida únicament a entitats culturals: 
 
- AV Can Rovira Nou (CIF G59737700), amb registre d’entrada 2021-6706 de 04.06.2021. 
 
- UEC Vall del Tenes (CIF G58199845), amb registre d’entrada 2021-6768 de 04.06.2021. 
 
TERCER: Aprovar la concessió de les següents subvencions, dins la convocatòria de 
Cultura, d’ajuts per als desplaçaments en activitats que promoguin i difonguin el nom del 
municipi fora de l’àmbit local (2021-CULT-5), a càrrec de l’aplicació 01 3380 48000 del 
pressupost de despeses 2021: 
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Entitat CIF 

Subvenció, 
en € 

Pagament 
50%

1 Grup Folklòric Gitanes de Lliçà d’Amunt G63904957 3.183,33 1.591,66
2 Ass. de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt G63533293 233,33 116,66
 Total:  3.416,66 1.708,32

 
QUART: Aprovar la concessió de les següents subvencions, dins la convocatòria de Joventut 
(2021-JOV), a càrrec de l’aplicació 02 3300 48000 del pressupost de despeses 2021: 
 

 Entitat CIF Subvenció, en € Pagament 50%

1 Grup Esplai Lliçà d’Amunt G61166021 1.500,00 750,00
2 Associació Juvenil Tricric G67170019 800,00 400,00
Total: 2.300,00 1.250,00

 
CINQUÈ: Aprovar la concessió de les següents subvencions, dins la convocatòria d’Acció 
social (2021-AS), a càrrec de l’aplicació 04 2310 48000 del pressupost de despeses 2021: 
 

 Entitat CIF Subvenció, en € 
1 Associació Amunt Dones G65193765 450,00 
2 Ass. de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt G63533293 100,00 
Total: 550,00 

 
SISÈ: Aprovar la concessió de les següents subvencions, dins la convocatòria de Gent gran 
(2021-GEN), a càrrec de l’aplicació 06 3370 48000, del pressupost de despeses 2021: 
 

 Entitat CIF Subvenció, en € 
1 Ass. Jubilats i Pensionistes Palaudàries G65895377 1.000,00 
2 Ass. de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt  G63533293 1.000,00 
Total: 2.000,00 

 
SETÈ: Aprovar la concessió de les següents subvencions, dins la convocatòria d’Esports 
Línia 1 (2021-ESP-1), a càrrec de l’aplicació 07 3410 48000, del pressupost de despeses 
2021:  
 

 
Entitat Acte/esdeveniment 

Subvenció, 
en € 

Pagament 
50%

1 
Club Ciclista Lliçà 
d’Amunt. G02741510 

Presentació entitat i imatge 
corporativa 

2.000,00 1.000,00

2 
Club Bàsquet Lliçà 
d’Amunt. 
G-61743910 

Esdeveniment 3x3 Acadèmia 100,00  50,00
Torneig Mini 100,00  50,00

3x3 Festa major 1.200,00  600,00
Campus d'estiu 100,00 50,00

Presentació equips 1.200,00  600,00
Total:  2.700,00 1.350,00

3 
UEC Vall del Tenes. 
G58199845 

Marxa Passeig 600,00 300,00

4 
Club Fútbol Sala Vall del 
Tenes. 
G61665311 

24 Hores FS 1.200,00 600,00
Memorial – Presentació equips 1.200,00 600,00
Total: 2.400,00 1.200,00

5 
Club Patí Lliçà d'Amunt. 
G60237765 

Campionat Catalunya 15/5 400,00 200,00
Lliga Catalana 19/6 400,00 200,00
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Total: 800,00 400,00
 Total:  8.500,00  4.250,00

 
VUITÈ: Declarar desertes les convocatòries de Cooperació (2021-COO), i de Centres cívics 
(2021-CC), segons han informat les regidories, en no haver-hi rebut cap solꞏlicitud dins el 
termini establert.  
 
NOVÈ: El pagament de les subvencions es farà d’un sol cop quan s’aprovin les justificacions 
que presentin les entitats, excepte en les convocatòries de Cultura Línies 2 i 5, Joventut, i 
Esports, on després de la concessió es farà un primer pagament del 50% de l’ajut, pels 
imports indicats, i la resta es pagarà quan s’aprovi la justificació. 
 
ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.2.- PRP2021/508 CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE MENJADOR DEL CASAL 
MUNICIPAL 2021    
 
Expedient: 2021/2472 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt organitza els casals municipals en una proposta unitària de 
Lleure i Esports per aquest 2021 i amb totes les mesures de seguretat e higiene per atendre 
la normativa al respecte de la pandèmia de la Covid-19.  
 
Un dels serveis que ofereix a les famílies és el de menjador, i aquest es farà amb cuina “in 
situ” a l’Escola Els Picots amb servei de transport a les altres escoles on es fa casal: 
  

- Rosa Oriol i Anguera 
- Miquel Martí i Pol 
- INS Hipàtia d’Alexandria.  

 
S’ha fet la recerca de diferents propostes per a la gestió del menjador i finalment s’ha escollit 
l’empresa Ausolan RCN SLU.  
 
Vista la proposta del Regidor de Joventut, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Ausolan RCN SLU, amb NIF B62504105 , i codi CPV 
55523100 Serveis de menjadors a escoles, el contracte menor del Servei de Menjador Casal 
Municipal 2021, per un import de 6,33 Euros el menú (IVA inclòs), per un termini de data inici 
d’execució 28 de juny de 2021 i data fi prevista 30 de juliol de 2021. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
4.3.- PRP2021/509 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR D'OBRES DE 
REPARACIÓ DE FLONJALL AL PG. SANT VALERIÀ, 208 

Expedient: 2021/2482 

Durant les últimes setmanes s’ha format un flonjall en la calçada del Pg. Sant Valerià, 208 
que s’ha agreujat en els últims dies i ha estat senyalitzat per part de la Policia Local 
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L’empresa Copisa, a través de la UTE Instalaciones Red Atl, està duent a terme una sèrie 
d’actuacions en el municipi i disposa de capacitat per atendre la reparació amb caràcter 
d’urgència. 

S’ha emès informe d’adjudicació de contracte amb caràcter d’urgència per tal que l’empresa 
pugui iniciar les tasques aquesta mateixa setmana. 

Vista al proposta de la Regidora de territori i obres públiques. 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.-  Adjudicar el contracte menor per les obres urgents de reparació de flonjall del Pg. 
Sant Valerià 208 a l’empresa UTE Instalaciones RED ATL, per l’import de 16.093,96 € (IVA 
inclòs). 

Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
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. 
 
 


