
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 2 DE SETEMBRE DE 2022 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 08:30 
Hora que acaba: 08:50 
 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
 
També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Felicita Romero Olivares 
Marc Palet Rodríguez 

 
 
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 SESSIO ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, que fou 
el dia 29 de juliol de 2022 

 
 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la relació comptable d’obligacions i propostes de manament de 
pagament número O/2022/49, que Conté els següents documents d’Autorització, 
Disposició i Reconeixement d’Obligació: 
 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; Servei Comarcal de 
Deixalleries, 3r trimestre 2022; d’import 47.748,25€, amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; quota dels municipis 
adherits al Consorci, 3r trimestre 2022; d’import 22.889,36€,  amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 



- Maderas Cunill SA, passarel·la Lliçà d’Amunt; d’import 8.459,35€; amb càrrec a 
la partida 17/1532/61900. 

- Confhydra Solutions SL, material anticaigudes retràctil; d’import 3.595,67€; amb 
càrrec a la partida 18/1621/62300. 

- Plunap SLU (Uniformes Granollers); uniformes municipals; d’import 3.790,99€; 
amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Associació Protectora d’Animals de Granollers; Servei de recollida d’animals; 
d’import 6.325,88€; amb càrrec a la partida 13/1700/22595. 

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

 
 
2.- PROPOSTES 
 
2.1.- ACCIÓ SOCIAL 
 
Un cop vistos els informes d les tècniques, el pla de treball establert 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: 
 

- PRP2022/762, C.P.P., un ajut de 360€, renovació targeta moneder d’alimentació 
i higiene, a repartir pel període de tres mesos 

- PRP2022/763, R.G.P., ajut de 125,56€, corresponent al 50% de quota d’estudis  
- PRP2022/774, J.S.T., ajut de 42,30€ per a transport públic. 
- PRP2022/775, J.S.T., ajut de 40€ per a transport públic T-jove 
- PRP2022/776, M.A.C., ajut de 9,10€ per a transport a centre mèdic. 
- PRP2022/777, J.P.L. prestació servei de Teleassistència 
- PRP2022/778, M.J.L.P., ajut de 59,15€ per a transport públic 
- PRP2022/779, A.P.L., ajut de 540€, renovació targeta moneder d’alimentació i 

higiene, a repartir per un període de tres mesos 
- PRP2022/780, A.S., ajut de 210€ targeta moneder d’alimentació i higiene, a 

repartir per un període de tres mesos. 
- PRP2022/781, C.P.C., un ajut de 360€ renovació targeta moneder d’alimentació 

i higiene, a repartir en un període de tres mesos 
- PRP2022/782, P.F.F., un ajut de 15,70€ per a transport públic 
- PRP2002/783, A.M.C.R., ajut de 300€ per renovació targeta d’aliments, a repartir 

per un període de tres mesos. 
- PRP2022/785, A.M.C.R., ajut de 40€ per a transport públic. 
- PRP2022/786, B.F.R., Devolució de 21,63€ per cobrament import erroni Tassad 
- PRP2022/787, G.V., ajut de 300€, renovació targeta d’aliments, a repartir en un 

període de tres mesos. 
- PRP2022/788, E.R.M., prestació servei de Teleassistència. 
- PRP2022/789, T.B.M., prestació servei de Teleassistència, amb copagament de 

7,53€ mensuals. 
- PRP/ 2022/790, J.S.C., ajut de 280€ per a alimentació per a un període de tres 

mesos i un ajut de 100€ per a medicació. 
- PRP2022/791, J.S.C., ajut de 75,6€ renovació ajut transport. 

 
 
3.2.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.2.1.- PRP2022/666 APROVACIO MEMÒRIA VALORADA PER L’EIXAMPLAMENT I 
REASFALTAT DEL CAMI DE CA L’ARTIGUES 
 



Per petició del Coordinador dels Serveis Territorials s’ha redactat la Memòria Valorada 
per l’Eixamplament i reasfaltat del Camí de Ca l’Artigues. 
 
L’objecte d’aquesta memòria és definir les obres necessàries per a la realització d’una 
obra de conservació i manteniment a la via pública, en concret al Camí de Ca l’Artigues 
al seu tram entre la C-1415b i c/de Can Farell. 
 
Consistirà en fer una ampliació de la calçada fins a 5,6 metres (actualment té una 
amplada que va 
des dels 4,1 als 4,7 metres) per millorar el creuament dels vehicles. També es faran 
reparacions puntuals de les zones amb patologies del ferm (pell de cocodril, flonjalls,...) 
i finalment s’aplicarà una nova capa de rodadura de mescla bituminosa contínua en 
calent de 5 cm. 
 
El pressupost d’execució material (PEM) de l’actuació ascendeix a 67.116,84 euros, el 
pressupost 
d’execució per contracte (PEC) 79.869,04 euros i el pressupost d’execució per contracte 
aplicant-li el 21% d’IVA ascendeix a 96.641,54 euros. 
 
D’acord amb tot allò exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la Memòria Valorada per l’Eixamplament i reasfaltat del Camí de Ca 
l’Artigues. 
 
 
3.2.2.- PRP2022/667 APROVACIO DE LA MEMORIA VALORADA PER L’AMPLIACIO 
DEL CARRER LA FABRICA DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Per petició del Coordinador dels Serveis Territorials s’ha redactat la Memòria Valorada 
per l’Ampliació del c/Fàbrica al TM de Lliça d’Amunt. 
 
L’objecte d’aquesta memòria és definir les obres necessàries per a la realització de 
l’ampliació del 
c/Fàbrica al TM de Lliçà d’Amunt per tal de que tingui continuïtat al llarg del seu traçat 
ja que actualment queda tallat en un tram de 105 metres entre el carrer Folch i Torres i 
l’Avinguda del Països Catalans. Aquesta actuació proporcionarà una millora de la 
mobilitat i connectivitat del nucli urbà. 
 
L’abast de l’actuació que defineix la memòria inclou tant sols les tasques de moviment 
de terres, pavimentació i drenatge. Per tant, no es considera executar xarxes 
d’instal·lacions ni senyalització 
de cap tipus. 
 
El pressupost d’execució material (PEM) de l’actuació ascendeix a 59.599,48 euros, el 
pressupost 
d’execució per contracte (PEC) 70.923,38 euros i el pressupost d’execució per contracte 
aplicant-li el 21% d’IVA ascendeix a 85.817,29 euros. 
 
D’acord amb tot allò exposat anteriorment, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la Memòria Valorada per l’Ampliació del c/Fàbrica al TM de Lliça 
d’Amunt. 
 
 



3.2.3.- PRP 2022/759 RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA D’ADJUDICACIÓ 
D’OBRES DE CONNEXIÓ DEL POU PISCINES AL REG DEL CAMP DE FUTBOL 
 
El senyor Alcalde per Decret número 793 del dia 4 d’agost de 2022 ha resolt el següent: 
 

“DECRET D’ALCALDIA - ADJUDICACIÓ D’OBRES DE CONNEXIÓ DEL POU 
PISCINES AL REG DEL CAMP DE FUTBOL 
 
Núm. exp. 2022/4009 
 
Davant la possibilitat de declaració imminent de l’Estat de Sequera, la qual 
comportaria la prohibició d’ús d’aigua del servei d’abastament per regar el camp de 
futbol, cal garantir el subministrament d’aigua al reg per una via alternativa. La millor 
opció per això és portar aigua del proper Pou Piscines, no connectat al servei 
d’abastament, directament al dipòsit del reg del camp. 
 
És per tot això que HE RESOLT: 
 
PRIMER: Adjudicar l’obra de connexió del Pou Piscines amb el dipòsit del reg del 
camp de futbol a l’empresa SEGÚ MOVIMENTS TERRES SL, alternativa 2, per un 
import de 10.283,67 € (IVA exclòs). 
 
SEGON: Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local. 
 
Així ho ha manat i signat el Sr. Alcalde, Ignasi Simon i Ortoll, davant meu, la 
Secretària accidental, ho certifico.” 
 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
ÚNIC.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 793 del 4 d’agost de 2022 
 
 
3.2.4.- PRP2022/761 RATIFICACIÓ DECRET CONTRACTACIÓ DE LA 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE SOTERRAMENT DE 
SERVEIS DEL CASC ANTIC 
 
El senyor Alcalde per Decret número 790 de 4 d’agost de 2022 ha resolt el següent: 
 

“DECRET D’ALCALDIA - NOMENAMENT COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT 
I DIRECCIO D’OBRES 
 
Núm. exp. 2022/4027 
 
1. En data 29 de juliol de 2022 es va signar el contracte d’execució de les obres de 
soterrament de serveis del barri de La Sagrera amb l’empresa MONCOBRA SA. 
 
2. És necessari un Coordinador de Seguretat i Salut per les obres esmentades. S’ha 
demanat pressupost a l’arquitecte tècnic Sr. J. L. S.S., que l’ha presentat per un 
import de 1.573,00 €, IVA inclòs. 
 
3. Per iniciar les obres esmentades cal tenir designat el coordinador de Seguretat i 
Salut amb antelació per realitzar totes les seves tasques prèvies. Així mateix cal tenir 
designat un Director d’Obres per les tasques de direcció executiva de l’obra. 
 
És per tot això que HE RESOLT: 



 
PRIMER: Nomenar al senyor J. L.S. S., coordinador de seguretat i salut de les obres 
de soterrament de serveis del barri de La Sagrera. 
 
SEGON: Aprovar el pressupost per l’execució d’aquestes tasques, per un total de 
1.573,00 €, IVA 
inclòs. 
 
TERCER: Nomenar el Sr. M. R. L., amb DNI --------, Director d’Obra de les obres de 
soterrament de serveis del barri de La Sagrera, i autoritzar les despeses de visat 
derivades d’aquest encàrrec. 
 
QUART: Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local. 
  
 
Així ho ha manat i signat el Sr. Alcalde, Ignasi Simon i Ortoll, davant meu, la 
Secretària accidental, ho certifico.” 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
ÚNIC.- Ratificar el Decret del senyor Alcalde número 790 de 4 d’agost de 2022. 
 
 
3.2.5.- PRP2022/764 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES PER A 
L’EXECUCIÓ DE RASA PER A SUBMINISTRAR AIGUA DE XARXA A LA BASSA DE 
CAN MONTCAU I PER A L’ADAPTACIÓ, POSADA EN SERVEI I MANTENIMENT 
DEL REG DEL CIRCUIT DE LES 24H    
 
Expedient: 2022/4081 
 
És necessària la contractació de les obres per a executar la rasa que ha de subministrar 
aigua de xarxa a la bassa de Can Montcau per tal de poder-la fer servir per al reg del 
circuit de les 24h durant la celebració de la cursa el proper cap de setmana del 3 i 4 de 
setembre. Així mateix, també es preveu executar rasa per portar aigua fins a la zona del 
pàdock, formació de pou drenant i adaptar, posar en servei i mantenir la instal·lació de 
la xarxa de reg per a les 24h. 
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Adjudicar el contracte d’obres per a l’execució de rasa per a subministrar aigua 
de xarxa a la bassa de Can Montcau i per a l’adaptació, posada en servei i manteniment 
del reg del circuit de les 24h a l’empresa Jardipi, SL per un import de 9.735 € + IVA 
 
SEGON: Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.2.6.- PRP2022/765 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ D'UN 
INFORME DE VALORACIÓ DE LA MASIA DE CAN FRANCÍ 
 
Expedient: 2022/3843 
 
És necessària la contractació de la redacció d’un informe de valoració de la masia de 
Can Francí per tal de seguir la tramitació de l’expedient d’expropiació corresponent. 
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA: 



 
PRIMER: Adjudicar el contracte per a la redacció d’un informe de valoració de la masia 
de Can Francí al despatx Aragó 52 Serveis Inmobiliaris, SL per un import de 2.300 € + 
IVA 
 
SEGON: Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.2.7.- PRP2022/766 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DE 
L'AVANTPROJECTE D'UNA RESIDÈNCIA A CAN MALÉ    
 
Expedient: 2022/4083 
 
1.- És necessària la contractació de la redacció d’un avantprojecte de Residència per a 
la gent gran a la nau 5 de Can Malé per tal de poder optar a una subvenció per part de 
la Generalitat per poder implantar aquest equipament. 
 
2.- Que el termini establert per a la presentació és molt acotat i s’ha demanat pressupost 
al  despatx d’arquitectura que va redactar l’anterior projecte d’implantació de 
l’Ajuntament en la mateixa nau 5 on ara es preveu destinar una possible Residència per 
a la gent gran. 
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Adjudicar el contracte de serveis per a la redacció d’un avantprojecte de 
Residència per a la gent gran al despatx d’arquitectura de S. P. Q. per un import de 
4.150 € + IVA. 
 
SEGON: Notificar aquest acord a tots els interessats.” 
 
 
3.2.8.- PRP2022/767 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DE 
L'AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE D'ACTUACIÓ 
ESPECÍFICA DEL CIRCUIT DE LES 24H DE CAN MONTCAU    
 
Expedient: 2022/4084 
 
1 – És necessària la contractació de la redacció del document d’Avaluació d’Impacte 
Ambiental per tal de poder seguir la tramitació del Projecte d’Actuació Específica del circuit 
de les 24h de Can Montcau en els organismes de la Generalitat. 
 
2 – S’ha demanat i obtingut pressupost de l’empresa d’enginyeria ambiental Agro90, SL, 
especialitzada en aquest tipus de tramitació. 
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Adjudicar el contracte per a la redacció de l’Avaluació d’Impacte Ambiental 
del PAE del circuit de Can Montcau a l’empresa AGRO90, SL per un import de 3.400 
€+IVA 
 
SEGON: Notificar aquest acord a tots els interessats.” 
 
 



3.2.9.- PRP2022/768  APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES PER A LA 
LICITACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DELS VESTUARIS DEL GIMNÀS DE CAN 
SALGOT    
 
Expedient: 2022/4092 
 
1.- Es necessària l’execució de les obres de Reforma dels Vestuaris del Gimnàs de Can 
Salgot. 
 
2.- S’ha redactat el Plec de Clàusules per a procedir a la licitació corresponent. 
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER:  Aprovar el Plec de Clàusules per a la licitació de les obres de Reforma dels 
Vestuaris del Gimnàs de Can Salgot. 
 
SEGON: Aprovar la despesa per a fer front a l’execució d’aquestes obres, amb càrrec al 
vigent pressupost municipal. 
 
TERCER: Convocar el procediment per a l’adjudicació de es obres de Reforma dels 
Vestuaris del Gimnàs de Can Salgot. 
 
 
3.2.10.- PRP2022/771 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS APLICABLE PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES D’EIXAMPLAMENT I REASFALTAT DEL CAMÍ DE CA L’ARTIGUES    
 
Expedient: 2022/4106 
 
Primer.- Per petició del Coordinador dels Serveis Territorials s’ha iniciat expedient de 
contractació pel contracte d’obres d’eixamplament i reasfaltat del Camí de Ca l’Artigues, 
actuació definida en la Memòria valorada que consta en l’expedient 2022/3562. 
 
Segon.- En data 12/08/2022 l’enginyer tècnic municipal redacta informe justificatiu de la 
necessitat i idoneïtat del contracte d’acord amb els articles 1, 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
Tercer.- En data 12/08/2022 l’enginyer tècnic municipal redacta Plec de clàusules 
administratives particulars aplicable per a la contractació de l’execució de les obres 
d’eixamplament i reasfaltat del camí de Ca l’Artigues, document que estableix les condicions 
i criteris objectius per a l’adjudicació del contracte en qüestió.  
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars aplicable per a la 
contractació de l’execució de les obres d’eixamplament i reasfaltat del camí de Ca l’Artigues. 
 
Segon.- Aprovar la despesa per a fer front a l’execució d’aquestes obres, amb càrrec al vigent 
pressupost municipal. 
 
Tercer.- Convocar el procediment per a l’adjudicació de es obres d’eixamplament i reasfaltat 
del camí de Ca l’Artigues. 
 
 



3.2.11.- PRP2022/773 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS APLICABLE PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
D’AMPLIACIÓ DEL CARRER DE LA FÀBRICA  
 
Expedient: 2022/4109 
 
Primer.- Per petició del Coordinador dels Serveis Territorials s’ha iniciat expedient de 
contractació pel contracte d’obres d’ampliació del carrer Fàbrica al TM de Lliçà d’Amunt, 
actuació definida en la Memòria valorada que consta en l’expedient 2022/3565. 
 
Segon.- En data 12/08/2022 l’enginyer tècnic municipal redacta informe justificatiu de la 
necessitat i idoneïtat del contracte d’acord amb els articles 1, 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
Tercer.- En data 12/08/2022 l’enginyer tècnic municipal redacta Plec de clàusules 
administratives particulars aplicable per a la contractació de les obres d’ampliació del 
carrer fàbrica al TM de Lliçà d’Amunt, document que estableix les condicions i criteris 
objectius per a l’adjudicació del contracte en qüestió.  
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars aplicable per a la 
contractació de les obres d’ampliació del carrer fàbrica al TM de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Aprovar la despesa per a fer front a l’execució d’aquestes obres, amb càrrec al vigent 
pressupost municipal. 
 
Tercer.- Convocar el procediment per a l’adjudicació de es obres d’Ampliació del carrer 
Fàbrica al TM de Lliçà d’Amunt. 
 
 
3.2.12.- PRP2022/798 RATIFICACIO DECRET ALCALDIA SOL·LICITUD 
SUBVENCIO MILLORA I RENOVACIO XARXA AIGUA - NEXT GENERATION    
 
Expedient: 2022/4050 
 
El senyor Alcalde per Decret d’Alcaldia número 794, de data 5 d’agost de 2022, va resoldre 
el següent: 
 

“DECRET D’ALCALDIA - SOL·LICITUD SUBVENCIO MILLORA I RENOVACIO 
XARXES ABASTAMENT AIGUA 
 
Núm. exp. 2022/4050 
 
Vista la resolució PRE/2115/2022, de 28 de juny, per la qual s’obre la convocatòria del 
procediment per a la concessió de subvencions per a la millora i renovació de les xarxes 
d’abastament d’aigua en baixa en el marc del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència, finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (ref. BDNS 636385).  
 
Vist que el termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 8 d’agost de 2022.  
 
Vista l’Ordre PRE140/2022, de 13 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores 
del procediment de concessió de les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes 
d’abastament d’aigua en baixa. 
 



Vist que l’Ajuntament estaria interessat en sol·licitar una subvenció per a les obres de 
renovació de les canonades d’abastament d’aigua potable i els seus elements auxiliars 
en el sector Can Lledó/Mas Bo de Lliçà d’Amunt on actualment s’hi poden trobar trams de 
canonada de PVC de 32/40/63 o Fibrociment 60/80 d’una antiguitat superior als 40 anys 
amb múltiples punts de pèrdua. 
 
Atès que l’estimació del pressupost per a l’execució de les obres seria de 786.083’17 
euros. 
 
Atès que a l’expedient consten la memòria justificativa de la necessitat i viabilitat 
econòmica del projecte i la memòria tècnica del projecte amb cronograma d’execució.  
 
Vist l’informe de l’interventor que assenyala que aquest Ajuntament disposa de crèdit 
suficient i adequat en el pressupost municipal de despeses de l’any 2022, a l’aplicació 
pressupostària 17.1610.61910 per a dur a terme l’esmentat projecte. 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER: Aprovar la sol·licitud de subvenció per a la millora i renovació de les xarxes 
d’abastament d’aigua en baixa en el marc del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència, finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (ref. BDNS 636385), per a 
l’actuació RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN BAIXA DEL 
SECTOR MAS BO/CAN LLEDÓ DE LLIÇÀ D’AMUNT, amb un pressupost de 786.083’17 
euros.  
 
SEGON: Trametre la documentació de la sol·licitud. 
 
TERCER: Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local.  
 
Així ho ha manat i signat el Sr. Alcalde, Ignasi Simon i Ortoll, davant meu, la Secretària 
accidental, ho certifico.”  

  
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ARCORDA: 
 
ÚNIC:  Ratificar el Decret número 794 de 5 d’agost de 2022 pel que es resol aprovar la 
sol·licitud de subvenció per a la millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en 
baixa en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió 
Europea - NextGenerationEU (ref. BDNS 636385), per a l’actuació RENOVACIÓ DE LA 
XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN BAIXA DEL SECTOR MAS BO/CAN LLEDÓ DE 
LLIÇÀ D’AMUNT, amb un pressupost de 786.083’17 euros. 
 
 
3.3.- SECRETARIA 
 
3.3.1.- PRP2022/800 DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CÀTERING EN L’ACTE DE L’HOMENATGE A LA 
VELLESA DE LA FESTA MAJOR 2022.     
 
Expedient: 2022/3914 
 
Vist que, en relació a la contractació del SERVEI DE CÀTERING EN L’ACTE DE 
L’HOMENATGE A LA VELLESA DE LA FESTA MAJOR 2022, en data de 18 d’agost de 
2022 va comunicar-se a la societat Saramar SCP que la seva oferta era la de major 
puntuació: 48’60 euros per comensal, amb un màxim de 24.300 euros, IVA exclòs. 
 



Vist que, per aquest motiu, l’esmentada societat va ser requerida per a què en el termini 
de 3 dies hàbils a comptar des de la tramesa d’aquesta comunicació, aportés certificat 
de trobar-se al corrent de pagament de la Seguretat Social, atès que la resta de 
documentació es trobava actualitzada en el Registre de electrònic d’empreses 
licitadores. Tanmateix, van fer-se els corresponents advertiments per al cas d’incomplir 
l’esmentat requeriment municipal. 
 
Vist que, havent transcorregut amb escreix el termini atorgat sense que l’esmentada 
empresa hagi esmenat la mancança notificada ni hagi estat contactada per l’Ajuntament 
malgrat els intents realitzats. 
 
Vist que l’altre licitador que va concórrer a l’adjudicació del contracte no complia una de 
les  condicions mínimes per poder participar al concurs 
 
D’acord amb l’art. 150.3 de la vigent Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes legalment, 
ACORDA: 
 
Primer.- Declarar deserta la licitació per a la contractació del SERVEI DE CÀTERING 
EN L’ACTE DE L’HOMENATGE A LA VELLESA DE LA FESTA MAJOR 2022. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
No se n’han presentat. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 08:50 de tot el que jo 
com a secretària certifico. 


