ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
13 DE MAIG DE 2020
Lliçà d’Amunt, 13 de maig de 2020.
A les 18,05 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió
ordinària de primera convocatòria que, de conformitat a l’article 46.3 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i al trobar-se vigent l’estat
d’alarma declarat pel RDL 463/2020, de 14 de març, es celebrarà de manera
telemàtica, i que presideix el senyor Alcalde, Ignasi Simón i Ortoll. Hi assisteixen els
regidors i regidores Maria del Mar Pedrerol Villarroya, David Morales Campos, Fran
Sánchez Castilla, Lourdes Estéfano Orozco i Albert Iglesias Boza. Són assistits per la
Secretària accidental de la Corporació, senyora Gemma Navarro i Medialdea i per
l’Interventor municipal, senyor Antoni Hierro Medina.
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 29 d’abril de 2020.
2.- AFERS DE SERVEIS SOCIALS
2.1.- AJUTS A FAMÍLIES

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:
-

Pr. 288; ABR; un ajut de 90€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
Pr. 289; ALF; prestació del servei de Teleassistència, en règim de copagament
de 7,21€ mensuals.
Pr. 290; MCS; prestació del servei de Teleassistència.
Pr. 291; ALG; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
Pr. 292; JQP; prestació del servei de Teleassistència, en règim de copagament
de 7,21€ mensuals.
Pr. 293; IFM; prestació del servei de Teleassistència, en règim de copagament
de 7,21€ mensuals.
Pr. 294; MAA; prestació del servei de Teleassistència, en règim de copagament
de 54,01€ mensuals.
Pr. 296; MML; Un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
Pr. 297; LIA; un ajut de 180€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
Pr. 298; VG; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
Pr. 299; JBO; un ajut de 90€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
Pr. 302; GLRO; un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
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-

-

Pr. 303; MLPH; un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
Pr. 304; RCSR; un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
Pr. 305; STR; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene; a repartir en tres
lliuraments mensuals.
Pr. 308; MNSP; un ajut de 240€ per a alimentació i higiene; a repartir en tres
lliuraments mensuals.
Pr. 309; ETE, un ajut de 150€ per a alimentació i higiene; a repartir en tres
lliuraments mensuals.
Pr. 310; LFM; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene; a repartir en tres
lliuraments mensuals.
Pr. 311; AFD; Revocar l’acord d’atorgament d’ajut per a aliments frescos
aprovat per la Junta de Govern Local, proposta 260/2020, perquè ha començat
a cobrar l’ajut de la renda garantida.
Pr. 312; SPR; un ajut de 320€ per a alimentació, a repartits en tres lliuraments
mensuals.
Pr. 314; JC; un ajut de 540€ per a alimentació i higiene, repartits en tres
mensualitats.
Pr. 317; SRS; un ajut de 420€ per a alimentació i higiene, repartits en tres
lliuraments mensuals.
Pr. 318; JFA; un ajut de 75€ per a producte farmacèutic.
Pr. 320; PAO; un ajut de 469,90€ en concepte d’enterrament per beneficència;
que es pagarà de la següent manera: 450€ fent servir una part de l’ajut aprovat
per la Junta de Govern Local, a la sessió de 29/4/200 de 900€ en concepte de
residència, de la qual només n’ha pogut utilitzar una part; i un ajut nou de
469,90€, per pagar la quantitat restant del total de 918,88€, amb compromís de
devolució per part de la família.
Pr. 321; MTJS; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals

2.2.- MESURES EXCEPCIONALS COVID-19 (Pr. 306)
La situació d’excepcionalitat que estem vivint, a causa del virus COVID-19, ha
provocat que moltes famílies es trobin en una situació d’atur, manca o reducció
d’ingressos, dificultat per assumir el lloguer o la hipoteca en cas que en paguin, així
com una impossibilitat de cobrir les despeses d’alimentació bàsica familiar, en molts
casos havent-hi menors al domicili.
Des de la regidoria d’Acció social s’han detectat diverses situacions que, tot i que
algunes disposen de la targeta moneder de la Generalitat perquè tenen ajut de
menjador escolar, és insuficient per cobrir les despeses d’alimentació dels menors i de
la unitat familiar. Per la qual cosa, s’ha procedit a valorar les situacions de forma
individual, segons el barem del reglament de prestacions econòmiques, realitzant
entrevista telefònica amb les famílies i requerint la documentació justificativa via
telemàtica.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Nom
E.H.M.
(2 membres, 1 menor)

DNI
…519D

Tipus d’ajut
Alimentació i higiene
mesos d’abril i maig

A.J.G(3 membres)

…476V

Alimentació
pels
d’abril, maig i juny.

pels

mesos

Quantitat de l’ajut
140€, a raó de 70€
mensuals (50€ alimentació i
20€ higiene)
180€, a raó de 60€
mensuals.
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F.M.S. (2 membres, 1
menor)
E.M.M. (2 membres, 1
menor)
M.O..(1 membre)
S.P.. (4 membres, 2
menors)
J.P.B. (4 membres, 2
menors)

…442W
…736P
…093L
…019A
…559H

Alimentació
pels
mesos
d’abril, maig i juny.
Alimentació
pels
mesos
d’abril, maig i juny.
Alimentació i higiene pels
mesos de maig, juny i juliol.
Alimentació
pels
mesos
d’abril, maig i juny
Alimentació
pels
mesos
d’abril, maig i juny

150€, a raó de 50€
mensuals.
150€, a raó de 50€
mensuals.
150€, a raó de 50€
mensuals.
320€ (80€ Abril, 120€ Maig,
120€ Juny)
300€, a raó de 100€
mensuals (80€ alimentació i
20€ higiene)

3 – RATIFICACIÓ DEL DECRET D’INCOPORACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA
NOVA XARXA D’AIGUA DE CAN FRANQUESA A SOREA (Pr. 295)
S’acorda Ratificar el Decret d’Alcaldia número 336, emès el dia 4 de maig de 2020,
que és del següent contingut:
“En data 4 de maig de 2020 es va firmar l’acta de recepció de la segona fase de les
obres d’urbanització de Can Franquesa i de la impulsió d’aigua a aquesta urbanització,
que inclou la xarxa de distribució d’aigua potable de l’àmbit d’urbanització, el sistema de
bombament ubicat al P.I. Can Montcau i la canonada de connexió entre el sistema de
bombament i l’àmbit d’urbanització. Aquesta recepció està condicionada als termes que
s’expressen en la mateixa.
En data 30 d’abril de 2020 es va solꞏlicitar a l’empresa concessionària del servei
d’abastament d’aigua, SOREA, l’informe preceptiu de l’estat de la xarxa recepcionada, a
efectes de realitzar l’oportuna cessió de la mateixa a la concessionària encarregada
d’explotar-la.
En data 30 d’abril de 2020 SOREA va lliurar via email l’informe solꞏlicitat on es fan
constar les indicacions que estimen oportunes. Aquestes indicacions són traslladades a
l’acta de recepció de l’obra.
En l’acta de recepció signada el 4 de maig de 2020 consta:
“ L’import total de les obres corresponents a la impulsió de l’aigua potable des del barri
de Can Montcau ha estat de 88.227,72 € (IVA exclòs); i les corresponents a la seva
distribució al barri de Can Franquesa ha estat de 41.752,43 € (IVA exclòs).”
L’import total de les obres en xarxa d’aigua és 129.980,15 €, IVA exclòs, (157.275,98 €
IVA inclòs).
Havent-se executat correctament tot el que estava pendent, es pot considerar la xarxa
d’aigua descrita com a recepcionada per l’Ajuntament a tots els efectes.
És per tot això que HE RESOLT:
PRIMER: Incorporar la nova xarxa d’aigua potable de la urbanització Can Franquesa,
formada per la xarxa de distribució d’aigua potable de l’àmbit d’urbanització; el sistema
de bombament ubicat al P.I. Can Montcau; i la canonada de connexió entre aquestes
bombes i l’àmbit d’urbanització; i els equips complementaris d’aquests tres àmbits; a la
xarxa municipal concessionada a l’empresa SOREA SAU.
SEGON: Incorporar als comptes d’explotació del servei d’abastament d’aigua el cost
d’aquesta xarxa, de CENT CINQUANTA-SET MIL DOS-CENTS SETANTA-CINC
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EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (157.275,98 €), IVA inclòs, com a actiu
aportat per l’Ajuntament, a tots els efectes i consideracions.
TERCER: Autoritzar SOREA SAU a realitzar contractacions provisionals de
subministraments domèstics d’aigua en aquesta urbanització, quan la raó per no poder
fer una contractació definitiva sigui no disposar de la documentació que es demana a tal
efecte. Aquesta mesura es pren atenent a la dificultat d’obtenir aquesta documentació
arran de la vigent situació d’estat d’alarma, i caldrà ser esmenada pels abonats tan
ràpidament com la situació general ho permeti.
QUART: Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local. “
4.- APROVACIÓ CONTRACTE DE SERVEI DE TALA D'ARBRES PER RISC DE
CAIGUDA SOBRE PROPIETATS PRIVADES (Pr. 300)
Vist l’informe del tècnic de medi ambient de contractació d’un servei puntual de tala
d’arbres per risc de caiguda sobre propietats privades.
Atès que l’import de contractació permet classificar-lo com a contracte menor
Vista al proposta de la Regidora de medi ambient,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar la contractació de l’empresa J. Deumal Jubany, SL, per a la tala de diversos
arbres amb risc de caiguda sobre propietats privades, per un import de 5.600,00, IVA
exclòs.
5.- ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE FORMACIÓ DE CIRCULO EXCELENCIA WALTERS
KLUWER (Pr. 313)
ANTECEDENTS
Vist l’informe, emès en data 6 de maig de 2020, per la, tècnica municipal de
Recursos Humans, de necessitat i conformitat de contractar el servei de formació
de circulo d’excel·lència de Walters Kluwer i que es transcriu literalment a
continuació:
“INFORME DE NECESSITAT I CONFORMITAT DE CONTRACTE MENOR (OBRES VEC INFERIOR A 40.000€,
SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS VEC INFERIOR A 15.000€)
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Es necessària la contractació del / de la,
Servei: Círculo de excelꞏlència Walters Kluwer.
Subministrament: Walters Kluwer
Import: de 225€ anuals més IVA
Empresa: Walters Kluwer
NIF: A58417346
Termini: 1 any, prorrogable anualment
Partida pressupostaria: 14.9200.16200 formació i perfeccionament
RC: 2020/204
Núm. Expedient
Descripció del contracte: serveis formatius del programa A3Nom (programa nòmines)
Tots els imports (amb IVA i sense)
Imports que correspondrien a cada anualitat, en cas que comencin i acabin en anys diferents
% IVA o exempció
Adjudicatari (Nom, NIF, País, Província i Municipi)
Codi CPV (Vocabulari comú de contractes públics): 79632000-3 Servicios de formación de personal
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□ Que no ha estat possible solꞏlicitar tres pressupostos per:
Es tracta d’una formació específica en la gestió de nòmines, irpf i seguretat social enquadrada en el programa de
nòmines que actualment es fa servir a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i per aquest motiu no ha estat possible
solꞏlicitar 3 pressupostos.
Que es considera que el contractista adjudicatari reuneix els requisits de capacitat i solvencia necessaris per a
realitzar la prestació i que no està incurs en cap prohibició de contractar d’acord amb l’article 71 de la Llei 9/2017
de Contractes del sector públic.
2.-NO SUPERACIÓ DELS LLINDARS DE L’ARTICLE 118.1 LCSP
Que es tracta de contractes de valor estimat inferior a: 15.000 euros-contractes serveis i subministraments
3.- NECESSITAT I IDONEITAT DEL CONTRACTE
Que d’acord amb l’article 28 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, les necessitats que es pretenen
cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer- les, son les
següents:
- Formació a mida i actualitzada de nòmines, seg.social i irpf, així com generació de llistats que facilitin la gestió
diària dels recursos humans.
4.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT
D’acord a l’article 63.3. a) l’Ajuntament utilitza un procediment diferent a l’obert o al restringit, ja que el present
contracte es troba dins dels llindars de l’article 118.1.
5.- INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
Que l’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnic i humans necessaris per realitzar el treball, i per tant es considera
necessari la contractació d’una empresa externa per la realització dels mateixos, considerant que l’actuació que es
pretén contractar es adequada a la finalitat que es persegueix.
6.- JUSTIFICACIÓ DE QUE NO EXISTEIX FRACCIONAMENT (indicar l’opció que correspongui entre les dues
següents):
□ Que no s’ha fraccionat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de la contractació i que
el contractista amb que es proposa la subscripció d’aquest contracte no ha estat contractat mitjançant contractes
menors que individual o conjuntament superin la xifra indicada per a la contractació menor dins del mateix exercici
ressupostari.”

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 Walters Kluwer, amb codi CPV 79632000-3 Servicios
de formación de personal, el contracte menor del servei de Circulo de Excelencia
Walters Kluwer, per un import de 272,25 Euros (IVA inclòs), per un termini de data
inici d’execució 01/06/2020 i data fi prevista (prorrogable cada any).
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.

6.- AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS TERMINIS DE LA CONVOCATÒRIA PEL
CONCURS DE MÈRTIS PER CONSTITUIR BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A
D’EDUCACIÓ INFANTIL (Pr. 315)
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1.- El passat 17 de març de 2020 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i
el 16 març de 2020 en el butlletí Oficial de la Província de Barcelona, les bases per la creació
de la borsa de treball de tècnic/a d’educació infantil.
2.- En la mateixa data es van suspendre els terminis de la convocatòria a causa de l’alerta
sanitària i d’acord al El RD 463/2020, de 14 de març, on s’estableix la suspensió dels terminis
per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. En conseqüència, els
terminis vinculats als tràmits de les convocatòries vigents van quedar suspesos, i es va
determinar que els nous terminis es fixarien quan perdés vigència l'esmentat decret i finalitzés
el període d'alarma.
3.- Atès que la borsa de treball creada actualment a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt té una
vigència màxima de 2 anys els quals finalitzaran el proper 30 de setembre de 2020 i per tant, la
previsió de contractacions s’ha d’avançar abans de finalitzar el mes de juny.
4.- Atès que les bases de la convocatòria per concurs de mèrits no preveuen proves selectives
en les quals es requereixi la presència física dels participants i que en el cas que sigui
necessari realitzar entrevista aquesta es podrà realitzar a través de mitjans telemàtics.
5.- Atès a que actualment ja s’han rebut diverses instàncies solꞏlicitant formar part del procés
selectiu i què és imprescindible renovar la borsa de treball de tècnic/a d’educació infantil tant
per les possibles contractacions d’inici del curs escolar 2020/21 com a per a possibles
substitucions del transcurs de l’any escolar.
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Recursos Humans,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aixecar la suspensió dels terminis administratius de la convocatòria per concurs de
mèrits publicada el passat 17 de març de 2020 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
SEGON: Disposar que totes les solꞏlicituds per prendre-hi part hauran de ser tramitades de
forma electrònica davant la situació d’alerta sanitària en la que ens trobem.
TERCER: Les persones aspirants que ja hagin presentat solꞏlicitud dins del termini que es va
obrir a l’efecte abans de l’aprovació d’aquesta modificació, no serà necessari que tornin a
presentar instància solꞏlicitant formar part del procés selectiu.
QUART: Publicar l’aixecament de terminis per motius d’urgència al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

7 - APROVACIO DE CONTRACTE MENOR PER DESBROSSAMENT CARRERS (Pr.
316)
Vist l’informe del tècnic de medi ambient i salut sobre la contractació d’un servei de
desbrossament d’herbes dels carrers del sòl urbà.
S‘han solꞏlicitat tres pressupostos, dels quals se n’han rebut dos, per valor de
28.270,00 i 14.995,00 €.
Ambdues empreses tenen la solvència tècnica i experiència per fer-ho
De la valoració de les ofertes, la que ofereix Pau Riera Bosch és inferior a 15.000,00 €,
IVA exclòs, i permetria fer un contracte menor..
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient,
6

La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar aquest contracte a l’empresa Pau Riera Bosch, per un valor de
14.995 més IVA 21%, amb aplicació a la partida del pressupost municipal de medi
ambient 13.1710.21000.
Segon.- Comunicar aquest acord als interessats.
8.- APROVACIÓ DE CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ EN
MATÈRIA D’ATENCIÓ EDUCATIVA AMB SUPORT D’EQUIPS INFORMÀTICS
L’actual context generat per l’epidèmia de coronavirus SARS-COM-2 i l’adopció de
mesures extraordinàries com el tancament de les escoles que se’n deriva, han generat la
necessitat de garantir la igualtat de tots els alumnes en l’educació, específicament pel que
fa als colꞏlectius més vulnerables a la comunitat educativa, esdevenint com a prioritat el fet
de poder proporcionar als centres educatius les eines digitals i els recursos necessaris que
puguin donar continuïtat al procés d’aprenentatge de l’alumnat en termes d’equitat i de
qualitat.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per mitjà d’aquest Conveni amb el Departament d’Educació
de al generalitat de Catalunya pretén donar resposta de forma eficaç i ràpida a fer arribar a
tots els alumnes residents a Lliçà d’Amunt amb necessitats de falta d’equips informàtics els
ordinadors i punts Mifi que necessiten. La finalitat, doncs, és aconseguir que tots els
nens/es en edat escolar del municipi puguin efectuar un tercer trimestre online dins la seva
etapa educativa en el seu curs corresponent.
Vista la proposta del Regidor d’educació i esports,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer. Aprovar el contingut del conveni de Colꞏlaboració entre el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per tal d’establir termes de
colꞏlaboració en matèria d’atenció educativa amb suport d’equips informàtics durant l’estat
d’alarma.
9.- AFERS SOBREVINGUTS
9.1.- APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL TRACTAMENT PREVENTIU DE
MOSQUIT TIGRE EN EMBORNALS (Pr. 322)
Vist l’informe del tècnic de medi ambient i salut sobre la contractació d’un tractament
preventiu de mosquit tigre als embornals d’aigua de pluja, amb oferta de dues
empreses autoritzades per realitzar serveis plaguicides que actualment ja treballen per
l’Ajuntament.
Atès que es tracta d’un import inferior a 15.000 € més IVA i, per tant, es pot fer com a
contracte menor.
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient;
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Primer.- Aprovar la contractació de l’empresa ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL,
SA per realitzar el tractament preventiu de mosquit tigre als embornals d’aigua de pluja
del sòl urbà, per un import de 5.600,00 € més IVA 21%, amb aplicació a la partida del
pressupost municipal de salut pública 26.3110.22699
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
9.2.- APROVACIÓ DE L’ADQUISICIÓ
MANTENIMENT ESPAIS VERDS

D’UNA

DESBROSSADORA

PER

Vist l’informe del tècnic de medi ambient i salut sobre la compra d’una desbrossadora per al
servei municipal de manteniment d’espais verds, per la qual s’han solꞏlicitat tres
pressupostos.
L’import és inferior a 15.000,00 € IVA exclòs, per la qual cosa es tracta d’un contracte
menor.
Vista al proposta de la Regidora de medi ambient,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la compra d’una desbrossadora a l’empresa MAQUINÀRIA CODINA, per
un valor de 1.080,00 € més IVA 21%, amb aplicació a la partida del pressupost municipal
de medi ambient 13.1710.21000
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
9.3.- DESPESES
S’acorda aprovar la següent relació de documents d’Autorització, Disposició i
Reconeixement d’Obligació (relació número O/2020/15):
-

Empresa Sagalés SA; Servei municipal de Lliçà d’Amunt, març 2020; d’import
47.430,15 €; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
Empresa Sagalés SA; Servei municipal de Lliçà d’Amunt, març 2020; d’import
19.944,14€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria
orgànica a planta, març 20; d’import 6.978,81€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides resta,
març 20; d’import 7.138,30€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades resta,
març 20; d’import 38.798,76€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades resta,
directe Mataró, març 20; d’import 5.086,25€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Saica Natur SL; Canon Centro; d’import 3.859,68€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Sabico Seguridad SA; quota trimestral seguretat edificis municipals, període
10/3/2020 a 9/6/2020; d’import 3.278,29€; amb càrrec a la partida 15/9200/21300.
Acuña y Fombrona SA; mascaretes; d’import 11.979 €; amb càrrec a la partida
12/1320/22000.
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Acuña y Fombrona SA; mascaretes medica 3 capes LY; d’import 5.808 €; amb
càrrec a la partida 12/1320/22000.
Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt; Serveis de Jardineria, primer
trimestre de 2020; d’import 18.848,11€; amb càrrec a la partida 13/1710/2100.
Esteve Navarro, Eduard; trofeus i marcatge digital; d’import 3.611,21€; amb càrrec
a la partida 07/3410/22609.
ABS Informàtica SL; Contracte vigent de Secretaria, període 1/4/2020 a 30/6/2020;
d’import 3.218,60€; amb càrrec a la partida 15/9200/21600.

S’acorda aprovar la següent relació de factures:
-

Núm. 0200000293A, Electricitat Boquet SL; 2a. i última certificació de les obres de
subministrament i instalꞏlació de lluminàries a Ca l’Artigues; d’import 25.391,39€.
Núm. 2020/A/200111; Construccions Deumal SA; obres de millora de la voreta a la
illeta del passeig de Sant Valeria a l’alçada de la rotonda de Can Salgot; d’import
24.988~,50€.
Núm. FAV-20300-000732; ABS Informàtica SL; llicències, acords i resolucions;
d’import 4.663,29€.
Núm. 20.261; Consorci Besòs Tordera; obres de reposició i millora del
clavegueram, gener 2020; d’import 7.562,50€.
Núm. 20.310; Consorci Besòs Tordera; obres de reposició i millora del
clavegueram, febrer 2020; d’import 7.562,50€.
Núm. 20.319; Consorci Besòs Tordera; obres de reposició i millora del
clavegueram, març 2020; d’import 7.562,50€.
Núm. 24/2020; Vilardell Marquès, Mateu; expt. 1383 parcial; d’import 1.724,25€.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 18,40 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i
conforme, signaran l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica.
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA
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