
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 2 DE MAIG DE 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:15 
Hora que acaba: 18:45 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
David Morales Campos 
 
També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Lourdes Martín Montero 
Felicita Romero Olivares 
Marc Palet Rodríguez 
 
 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Albert Iglesias Boza 
 
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- DESPESES 
 
S’ACORDA APROVAR la relació comptable d’obligacions i propostes de manament de 
pagament número O/2022/22, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició 
i Reconeixement d’Obligació: 
 

- Iberdrola Clientes SAU; potencia facturada; d’import 3.252,17€; amb càrrec a la 
partida 15/1650/22100. 

- Savabial SL; senyalització pintura vial; d’import 8.983,48€; amb càrrec a la partida 
2571532/21000. 

- Asfaltos del Vallès SA; factura certificació febrer 2022; d’import 146.855,23€; amb 
càrrec a la partida 17/1532/61909. 



- Urbimec Engineering Consultancy SL, Redacció projecte de reurbanització de la 
parcel·la d’equipaments adjacent carrer Anselm Clavé; d’import 7.260€; amb càrrec 
a la partida 19/1510/62700. 

- Rafató Teatre S.L.; Lloguer de vestuari, escenografia i muntatge; d’import 3.327,50€; 
amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Jiménez Farelo, Franciscopanots 50 pastilles, palets i transport amb grua; d’import 
3.988,41€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900. 

- Becerra & Navarro SL; reparació de contenidors grisos i blaus; d’import 6.519,48; 
amb càrrec a la partida 18/1621/62300. 

- Urbimec Engineering Consultancy SL, Redacció projecte de reurbanització de la 
parcel·la d’equipaments adjacent a la masia de Can Francí; d’import 6.050€; amb 
càrrec a la partida 19/1510/62700. 

- Portacabot SL; redacció del Pla Local d’Habitatge de Lliçà d’Amunt, fase 2, Pla 
d’Acció; d’import 8.663,60€; amb càrrec a la partida 19/1510/62700. 

- Edistribución Redes Digitales SLU; Soterrament de línies de la Sagrera; d’import 
5.686,01€; amb càrrec a la partida 17/1610/61910. 

- Projectes Micma SL; Pintura del nou aparcament públic de la Campa de Can 
Godanya; d’import 5.300,10€; amb càrrec a la partida 171/1532/61900. 

- Tebancat SL; Certificació núm. 1 obres; d’import 18.861,65; amb càrrec a la partida 
17/1532/60909. 

- Serveis Ambientals Vallès Oriental SA; compra de vehicle de segona ma IVECO, 
bicompartimentat; d’import 3.630€; amb càrrec a la partida 18/1621/62300. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; Entrada de matèria 
orgànica a planta, març 2022; impropis 4.99€; d’import 5.631,14€; amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides resta, 
març 2022; d’import 4.133,89€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades resta, 
març 2022; d’import 22.571,40€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades resta 
directe Mataró, març 2022; d’import 13.729,97€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Fraikin Assets SAS; lloguer març 2022; d’import 6.200,62€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

 
 
2.- PROPOSTES 
 
2.1.- CULTURA 
 
2.1.1.- PRP2022/418 DECLARAR DESERTA LA LICITACIO PER LA 
CONTRACTACIO DEL SERVEI DE CATERING DE L’ACTE D’HOMENATGE A LA 
VELLESA DE LA FESTA MAJOR 2022    
 
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 11 d’abril de 2022 es van aprovar els Plec 
de Clàusules Administratives i Tècniques Particulars de la contractació dels serveis de 
càtering en l’acte de l’Homenatge a la Vellesa de la Festa Major 2022, així com la 
convocatòria de la licitació.  
 
Després de publicat l’anunci de licitació al Perfil del contractant i havent finalitzat el 
termini de presentació d’ofertes, ha resultat que no se n’hi ha presentat cap.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 



Primer.- Declarar desert el procediment per la contractació dels Serveis de Càtering en 
l’acte de l’Homenatge a la Vellesa de la Festa Major 2022. 
 
Segon.- Publicar aquest acord al Perfil del contractant. 
 
 
2.1.2.- PRP2022/420 DECLARAR DESERTA LA LICITACIO PER LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CATERING DEL SOPAR DE LES AVIES DE LA 
FESTA MAJOR 2022    
 
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 11 d’abril de 2022 es van aprovar els Plec 
de Clàusules Administratives i Tècniques Particulars de la contractació dels serveis de 
càtering en l’acte del Sopar de les Àvies de la Festa Major 2022, així com la convocatòria 
de la licitació.  
 
Després de publicat l’anunci de licitació al Perfil del contractant i havent finalitzat el 
termini de presentació d’ofertes, ha resultat que no se n’hi ha presentat cap.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Declarar desert el procediment per la contractació dels serveis de càtering en 
l’acte del Sopar de les Àvies de la Festa Major 2022. 
 
Segon.- Publicar aquest acord al Perfil del contractant. 
 
 
2.2.- ACCIÓ SOCIAL 
 
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 de la regidora d’Acció Social, la Junta de Govern Local ACORDA 
ATORGAR els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
 

- PRP2022/404; A.R.I., ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals 

- PRP2022/405; M.L.P.H.; un ajut de 360€, renovació targeta d’aliments Promoció 
Dona. 

- PRP2022/406; D.C.O., un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2022/407; D.G.G., un ajut de 279,45€ per a bombones de butà 
- PRP2022/410; N.L.J.; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/413; D.G.G.; un ajut de 56€ per a tràmits relacionats amb el 

subministrament elèctric  
- PRP2022/421; J.N.E.; un ajut de 279,45€ per a bombones de butà. 
- PRP2022/422; J.N.E; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/424, Aprovació de l’activitat setmanal de Moviment Corporal per les 

Dones 
- PRP2022/426; A.F.F; un ajut de 279,45€ per a bombones de butà 

 
 
2.2.9.- PRP2022/424 APROVACIÓ DE L’ACTIVITAT SETMANAL DE MOVIMENT 
CORPORAL PER LES DONES 
 
Expedient: 2022/2041 



 
Des del Punt d’Assessorament a Dones sobre Igualtat d’oportunitats (PADI) s’organitzen 
diferents activitats amb l’objectiu principal del benefici psíquic, físic i social de les dones. 
 
Amb el compromís de continuar contribuint en  el benestar d’aquest col·lectiu volem 
activar el taller de moviment corporal que ja s’havia realitzat anteriors anys amb una 
valoració positiva per les participants. La pràctica de disciplines corporals i dinàmiques 
de moviment té forces evidències dels beneficis que aporta a les diferents esferes 
dels/les practicants, com són la millora de l’ansietat i l’estrès emocional i el manteniment 
de la flexibilitat i el to muscular. 
 
El taller anirà a càrrec de l’Espai Empodera’t i es realitzarà setmanalment els dijous de 
10 a  1:30h a l’espai Can Godanya. El primer dia d’inici serà el dijous 5 de maig fins els 
28 de juliol. 
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social, Igualtat gènere i LGTBI 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar l’activació del Taller setmanal de moviment corporal per a les dones, a 
càrrec de l’Espai Empodera’t, que es realitzarà setmanalment els dijous de 10 a 11:30h 
a l’espai Can Godanya, del 5 de maig al 28 de juliol de 2022. 
 
 
3.3.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.3.1.- PRP2022/423 AUTORITZACIÓ PER CANVI DEL SUBMINISTRAMENT 
D'AIGUA PER AFORAMENT A COMPTADOR    
 
Expedient: 2022/1913 
 
El dia 23 de desembre de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l’actuació 3 
‘Eliminació d’aforaments’ del Pla d’Inversions d’Aigua 2021. 
 
Els Serveis tècnics municipals han emès un informe que justifica la competència i 
procedència de que el servei d’abastament municipal canviï els subministraments per 
aforament a comptador i canviï les tarifes aplicables a aquests a tarifa domèstica.   
 
Vist que en l’actualitat existeixen 83 aforaments en servei.  
 
Atès que aquesta actuació no té afectació econòmica pròpia.  
 
Vista la proposta de la Regidora de Companyies de serveis, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar l’empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua, AGBAR, a 
realitzar les adequacions tècniques necessàries als subministraments per aforaments per 
convertir-los a subministrament per comptador, en els termes establerts en l’acord de 23 de 
desembre de 2021 de la Junta de Govern Local pel que es va aprovar l’actuació 3 ‘Eliminació 
d’aforaments’ del Pla d’Inversions d’Aigua 2021”. Això no inclou la instal·lació de passamurs 
en façana o l’ampliació del nínxol de comptador, que haurà d’anar a compte del propietari de 
l’habitatge.  
 



Segon.- Autoritzar l’aplicació definitiva de la tarifa domèstica als subministraments afectats 
pel punt anterior.  
 
Tercer.- Establir que per defecte el nou comptador i la tarifa corresponent serà la de diàmetre 
15, excepte que el/la titular del subministrament acordi amb AGBAR un diàmetre diferent, 
cas en que aplicarà la tarifa corresponent a aquest diàmetre. 
 
Quart.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
2.4.- SECRETARIA 
 
2.4.1.- PRP2022/415   ADQUISICIÓ DE VEHICLES MITJANÇANT ACORD MARC 
DE L'ACM    
 
Expedient: 2022/1936 
 
L’Àrea de Medi Ambient precisa de l’adquisició de dos vehicles per continuar prestant 
amb normalitat el seu servei de neteja viària. Per aquesta raó, proposa l’adquisició a 
l’empresa Grau Maquinària del vehicle Goupil G4 (minielèctrica), corresponent al lot 
núm. 8, per un import de 24.820,00 euros + iva (total 30.032,20 €) mitjançant l’acord 
Marc vigent entre aquesta empresa i l’Associació Catalana de Municipis.  
 
Tanmateix, proposa l’adquisició a l’empresa Romauto Grup del vehicle Isuzu L35 amb 
grua (caixa oberta i grua), corresponent al lot núm. 17, per un import de 44.775,64 euros 
+ iva (total 54.178,52 €), mitjançant l’acord Marc vigent entre aquesta empresa i 
l’Associació Catalana de Municipis. 
 
L’Àrea de Medi Ambient precisa de l’adquisició d’un vehicle per continuar prestant amb 
normalitat el seu servei de manteniment d’espais verds. Per aquesta raó, proposa 
l’adquisició a l’empresa Romauto Grup del vehicle Isuzu L35 bolquet i grua, 
corresponent al lot núm. 19, per un import de 45.767,30 euros + iva (total 55.378,43 €), 
mitjançant l’acord Marc vigent entre aquesta empresa i l’Associació Catalana de 
Municipis. 
 
També es precisen 3 vehicles utilitaris per a l’Àrea de Benestar Social i Serveis Generals 
per continuar desenvolupant amb normalitat les seves tasques. Per aquesta raó, es 
proposa l’adquisició a l’empresa Romacar ABS SL de tres unitats del vehicle Ford Fiesta 
5 puertas Trend 1.1 TI-VCT 55KW (75CV) S6.2 FWD, corresponent al lot núm. 25, per 
un import de 13.996,19 euros + iva per cada vehicle (total 50.806,17 €), mitjançant 
l’acord Marc vigent entre aquesta empresa i l’Associació Catalana de Municipis 
 
L’ACM indica que s’han d’aprovar els documents dels models d’adhesió a l’Acord marc. 
 
Vist l’existència de crèdit suficient per dur a terme l’operació (partida 17 9200 62400 
22021005778). 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes legalment, 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el document del model d’adhesió a l’Acord marc per a la compra a 
l’empresa Grau Maquinària del vehicle Goupil G4 (minielèctrica), corresponent al lot 
núm. 8, per un import de 24.820,00 euros + iva (total 30.032,20 €) destinat a l’Àrea de 
Medi Ambient.   
 



Segon.- Aprovar el document del model d’adhesió a l’Acord marc per a la compra a 
l’empresa Romauto Grup del vehicle Isuzu L35 amb grua (caixa oberta i grua), 
corresponent al lot núm. 17, per un import de 44.775,64 euros + iva (total 54.178,52 €) 
destinat a l’Àrea de Medi Ambient.   
 
Tercer.- Aprovar el document del model d’adhesió a l’Acord marc per a la compra a 
l’empresa Romauto Grup del vehicle Isuzu L35 bolquet i grua corresponent al lot núm. 
19, per un import de 45.767,30 euros + iva (total 55.378,43 €) destinat a l’Àrea de Medi 
Ambient. 
 
Quart.- Aprovar el document del model d’adhesió a l’Acord marc per a la compra a 
l’empresa Romacar ABS SL de tres unitats del vehicle Ford Fiesta 5 puertas Trend 1.1 
TI-VCT 55KW (75CV) S6.2 FWD corresponent al lot núm. 25 per un import de 13.996,19 
euros + iva per cada vehicle (total 50.806,17 €), destinats a l’Àrea de Benestar Social i 
Serveis Generals.  
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal, així com a tots els interessats 
i publicar-lo al perfil del contractant juntament amb tots els informes. 
 
 
2.5.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
2.5.1.- PRP2022/414   CANVI DE TITULAR PARADA NÚMERO 70 DEL MERCAT 
SETMANAL  
 
Expedient: 2022/1979 
 
La Sra. A.C.T., titular de la parada número 70 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà 
d'Amunt, ha sol·licitat, per instància amb registre d'entrada número 4855, el canvi de titular 
per malaltia, proposant a la senyora I.S.F. com a nova titular. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet el canvi de titular i suplent de la parada sempre que 
estigui al corrent de les obligacions tributàries.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de titular de la parada 70 del Mercat Setmanal de Lliçà d’Amunt i 
nomenar com a nova titular la senyora i.S.F. 
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat a partir del corresponent al 3r. trimestre de 
2022, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
2.6.- ESPORTS 
 
2.6.1.- PRP2022/419  APROVACIÓ DELS CONVENIS DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA 
A ENTITATS AMB ESPORT BASE 2022  
 
Expedient: 2022/1991 
 
La regidoria d’Esports té la necessitat de subvencionar, de manera directa, les entitats amb 
esport de formació i es proposa un model de conveni de col·laboració per tal de dotar d’un 
ajut econòmic a diverses entitats esportives per dur a terme les seves iniciatives i projectes 



esportius, ja que es considera una necessitat prioritària la promoció de l’esport en edat 
escolar, la formació esportiva dels infants i joves del poble i el foment de la competició 
esportiva federada. 
 
Per aquest motiu s’ha fet una valoració dels usuaris de cada entitat per fer un repartiment 
equitatiu de la subvenció en funció de la quantitat d’esportistes que té cada entitat. 
 
Aplicant aquests barems hem obtingut la següent taula on es mostren els imports a concedir: 
 

Entitats beneficiàries CIF 
Subvenció 

1er pagam. 
75% 

2n pagam. 
25% 

Club Bàsquet Lliçà d’Amunt G61743910 12.880,00 € 9.660,00€ 3.200,00€ 
Club Esportiu Lliçà d’Amunt G61403366 22.060,00 € 16.545,00€ 5.515,00€ 
Futbol Sala Lliçà d’Amunt G61665311 15.860,00 € 11.895,00€ 3.965,00€ 
Amunt Club Ciclista G64676869 5.000,00 € 3.750,00€ 1.250,00€ 
CP Artístic Lliçà d’Amunt G64987761 1.800,00 € 1.350,00€ 450,00€ 
CP Velocitat Lliçà d'Amunt G60237765 1.800,00 € 1.350,00€ 450,00€ 
KARATE  G63062319 1.800,00 € 1.350,00€ 450,00€ 
BMX G65912115 1.600,00 € 1.200,00€ 400,00€ 
Total  62.800,00 € 47.100,00€ 15.700,00€ 

 
En el conveni es pacta que es pagarà un 75% de la subvenció un cop signat el contracte, i 
el 25% restant un cop justificat l’ajut. 
 
Vist que hi ha saldo suficient a l’aplicació 07 3410 48001 del pressupost municipal de 
despeses 2022.  
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar els models de conveni de col·laboració per a l’any 2022, amb les entitats 
amb esport de formació indicares anteriorment. 
 
Segon.- Procedir a la signatura dels convenis amb les entitats beneficiàries. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament dels imports abans indicats corresponents al 75% de la 
subvenció, com a pagament avançat, un cop signats cadascun dels convenis, a càrrec de 
l’aplicació 07 3410 48001 del pressupost municipal de despeses. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 

 
 

2.7.- EDUCACIÓ 
 
2.7.1.- PRP2022/416  APROVACIÓ DE CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE 
TRANSPORT DEL CURS DE PISCINA PELS ALUMNES DE P5 DE LES ESCOLES DE 
LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Expedient: 2022/1699 
 



Vist l’informe, emès en data 7 d´abril de 2022, per la tècnic municipal d’educació, de 
necessitat i conformitat de contractar el servei del CNC, 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€): 
 
Projecte “ANEM A LA PISCINA” ( transport) 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
Es necessària la contractació dels Autocars Samblas. 
 Servei: Projecte “Autocars Samblas” 
 Subministrament:.... 
 Import de 4.066,92 € més IVA 
 Empresa: Autocars Samblas 
 NIF B-08590176. 
 Termini de 21setembre a 14 desembre de 2022 
 Partida pressupostaria: 03 3230 22699 
 RC: 2022/203 
 Núm. Expedient 2022/1699 
 Descripció del contracte: Transport per anar al CNC per fer cursets de piscina per 
els alumnes de P5 escolaritzats al nostre municipi. 
 Tots els imports (amb IVA i sense): 4.066,92 € més IVA 
 
 Codi CPV (Vocabulari comú de contractes públics) 
S’han sol·licitat tres pressupostos a les empreses que seguidament s’indiquen, 
essent l’oferta més avantatjosa per la seva relació qualitat/preu la que es proposa. 
 
TARIFES AUTOBUSOS 
Tarifa viatge / dia Tarifa total 
GIBERT 
561,00 € IVA inclòs 6.732,00 € 
SAGALES 
575,39 € IVA inclòs 
6.904,66 € 
SAMBLAS 
429,00 € IVA inclòs 5.148,00 € 
 
Que es considera que el contractista adjudicatari reuneix els requisits de capacitat i 
solvència necessaris per a realitzar la prestació i que no està incurs en cap prohibició 
de contractar d’acord amb l’article 71 de la Llei 9/2017 de Contractes del sector públic. 
 
2.-NO SUPERACIÓ DELS LLINDARS DE L’ARTICLE 118.1 LCSP 
Que es tracta de contractes de valor estimat inferior a: 
-40.000 euros- contractes obres 
-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: 
 
El projecte anem a la piscina on es valora la viabilitat d’oferir una classe d’iniciació al 
medi aquàtic als alumnes de P5 de les escoles del municipi. 



 
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. 

 
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 Autocars Samblas, amb NIF B-08590176., el contracte 
menor del servei de transport del curs de piscina pels alumnes de p5 de les escoles de Lliçà 
d’Amunt, per un import de 5.148 Euros (IVA inclòs), per un termini de data inici 
d’execució 21 de setembre de 2022 i data fi prevista 14 de desembre de 2022 
 
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. 
 
 
2.7.2.- PRP2022/417 APROVACIÓ DE CONTRACTE MENOR PER LA REALITZACIÓ 
DEL CURS DE PISCINA PELS ALUMNES DE P5 DE LES ESCOLES DE LLIÇÀ 
D’AMUNT 
 
Expedient: 2022/1696 
 
Vist l’informe, emès en data 7 d´abril de 2022, per la tècnica d’educació municipal, de 
necessitat i conformitat de contractar el Servei per la realització del curs de piscina pels 
alumnes de P5 de les escoles de Lliçà d’Amunt, 
 
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 l’adopció ACORDA: 
 



Primer.- Adjudicar a l’empresa Club Natació Caldes, amb NIF G-08847097 , el contracte 
menor de Servei per la realització del curs de piscina pels alumnes de p5 de les escoles de 
Lliçà d’Amunt, per un import de 8.322 Euros (IVA inclòs), per un termini de data inici 
d’execució 21 de setembre de 2022i data fi prevista 14 de desembre de 2022 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a despesa 
màxima del contracte. 
 
Tercer.- La presentació de les factures per la prestació del servei/subministrament es 
realitzarà en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
3.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
3.1.- PRP2022/425 APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DELS SERVEIS D’AIGUA I 
CLAVEGUERAM DEL 4t. TRIMESTRE DE 2021 
 
Expedient: 2022/2044 
 
El dia 18 de març de 2022 l’empresa SAU (AGBAR) va presentar les liquidacions del 
servei d’aigua i del clavegueram, (registres d’entrada núm. 2022/3522 i 2022/3546, 
respectivament), corresponents al quart trimestre de 2022. 
 
Una vegada informades pels Serveis tècnics municipals, resulten en un saldo favorable 
a l’Ajuntament de 41.333,87 i 50.55,81 €. respectivament. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Companyies de Serveis 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les liquidacions presentades per l’empresa SAU (AGBAR) dels serveis 
d’aigua i del clavegueram del quart trimestre de 2021, per l’import de 41.333,87 i 
50.55,81 €.  respectivament, i el cobrament de les mateixes. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:20 de tot el que jo 
com a secretària certifico. 
 


