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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 2 
DE FEBRER DE 2015 

 

Lliçà d’Amunt, 2 de febrer de 2015 

A les 17,35 hores es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió 
ordinària de primera convocatòria, que presideix l’Alcalde, senyor Ignasi Simon i Ortoll. 
Hi assisteixen els regidors Jordi Juárez Heredia, Josep Santiago Ariza, Antonio 
Guijarro Huertas i Juan Miguel Valderrama García. Són assistits per la Secretària 
accidental de la Corporació Sra. Gemma Navarro i Medialdea i per l’Interventor 
municipal, Sr. Josep Vivancos i Monter.  

 

1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

S’acorda aprovar l’acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local, efectuada el 
dia 19 de gener de 2015. 

 

2 – DESPESES 

2.1.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació 
 
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Diatrem Foc SLU, per les tasques d’instal·lació d’aïllament tèrmic a l’Institut 
Hipàtia d’Alexandria; d’import 4.186,60 €; amb càrrec a la partida 
17/169/61900. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; servei de 
transferència dels residus i eliminació, desembre 2014; d’import 12.988,27 €; 
amb càrrec a la partida 18/162/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; preu públic del servei 
de compostatge, desembre 2014; d’import 6.260 €; amb càrrec a la partida 
18/162/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; servei d’eliminació 
dels residus, desembre 2014; d’import 19.251,02 €; amb càrrec a la partida 
18/162/22700. 

 
 
2.2.- Ratificació Decret d’aprovació de factures 
 
S’Acorda Ratificar el Decret d’Alcaldia número 821, de 31 de desembre de 2014, que 
és del següent contingut: 
 

“Atès que s’han presentat factures corresponents a aquest exercici que per tal de 
ser comptabilitzades han de ser aprovades: 
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He resolt: 
 
Primer.- Aprovar les factures següents: 
 
- Cupes SCP; per la tala d’arbres; d’import 5.166,70 euros, amb càrrec a la 

partida 18/162/22700. 
- Endesa Energia SAU; consum electricitat; d’import 29.712,56 euros; amb 

càrrec a partida multiaplicacions. 
- Superficies de Alimentación SA; programa ajuts socials novembre 2014; import 

3.261,87 euros; amb càrrec a la partida04/232/480032. 
- Jardineria Pedrerol SCP; treballs de manteniment i conservació jardins i espais 

verds desembre 2014; d’import 4.827’46 euros; amb càrrec a la partida 
18/171/2100. 

- Amunt Club Ciclista; subvenció Conveni Amunt Ciclista 2014; d’import 6.700 
euros; amb càrrec a la partida 07/341/48001. 

- Consorci de Gestió de Residus; servei eliminació de residus municipals 
novembre 2014; d’import 22.674’01 euros; amb càrrec a la partida 
18/161/22700. 

- Consorci de Gestió de Residus; preu públic del servei de compostatge 
novembre 2014; d’import 5.769’04 euros; amb càrrec a la partida 
18/162/22700. 

- Consorci de Gestió de Residus; servei de transferència dels residus i servei 
eliminació dels residus novembre 2014; d’import 3.793’24 euros; amb càrrec a 
la partida 18/162/22700. 

 
Segon.- Que es ratifiqui aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local.” 

 
 
2.3.- Devolució de factura 
 
L’empresa REMAYSER Repuestos Maquinaria y Servicios SA ha presentat la factura 
número F12025, d’import 1.258,40 euros; corresponent a la cessió de terreny del 
carrer Bosc de la Riera el dia 25 de gener de 2015, per a la celebració dels actes de la 
Festa de Sant Antoni. 
 
Una vegada revisada la factura, la Tècnica de Cultura i Cooperació ha empès el 
següent informe: 
 

“Rebuda i revisada la documentació justificativa presentada per part de l’empresa 
Reymarser SA s’informa desfavorablement el pagament de la factura per l’import 
indicat, en base a les següents consideracions: 
 
1.- Que de la documentació aportada per l’empresa Reymarser SA, es desprèn que 
l’import de la factura i el concepte no correspon al servei contractat per l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt. 
 
2.- En els documents presentats com a justificació de la factura no consta cap 
contacte previ ni negociació  per al lloguer o arrendament de la parcel·la situada al 
carrer Bosc de la Riera s/n del polígon industrial El Tenes. 
 
3.- Segons les dades que disposa l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, la Comissió de 
Sant Antoni Abad va ocupar la parcel·la annexa a la de l’empresa Remayser SA per 
al desenvolupament de les seves activitats. 
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4.- L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt no és organitzador dels actes de la festivitat dels 
Tres Tombs i de Sant Antoni Abad i per tant no ha donat cap permís verbal ni escrit 
per a l’ocupació de cap parcel·la privada a l’entitat organitzadora.” 

 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- No aprovar la factura número  F12025, d’import 1.258,40 euros, presentada 
per l’empresa REMAYSER Repuestos Maquinaria y Servicios SA, pels motius indicats 
a l’informe de la Tècnica de Cultura i Cooperació reproduït en la part expositiva. 
 
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Reymarser SA. 
 
 
3 – AUTORITZACIÓ D’UNA BESTRETA ESPECÍFICA PER A LA FESTA DE 
CARNAVAL 
 
El dia 14 de febrer tindrà lloc la Festa de Carnaval d’enguany, que programen la 
Regidoria de Cultura i la Comissió de Festes, i per a poder efectuar la decoració de la 
carrossa del Rei Carnestoltes i per a l’organització de la festa en general, és necessari 
comprar material divers. 
 
Vista la Proposta del Regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar una bestreta inicial especial de 800 € per respondre a despeses de 
la Festa de Carnaval 2015, amb càrrec a la partida número 01/338/22609. 
 
Segon.- Que aquesta bestreta li sigui assignada a la Tècnica de Cultura com a 
responsable de la mateixa, així com de la posterior justificació de les despeses 
generades per l’activitat. 
 
 
4 – AUTORITZACIÓ D’UNA BESTRETA PER AL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
I NETEJA VIÀRIA 
 
El servei de gestió de residus i neteja viària té algunes despeses puntuals per a les 
quals no es disposa de proveïdor fix i cal pagar en metàl·lic, relacionades sobretot amb 
la compra de recanvis en empreses de desballestament. 
 
Vista la proposta del tècnic de medi ambient i salut 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar una bestreta de 200 o 400 (opcional segons la despesa a efectuar), 
per a la gestió del Servei de gestió de residus i neteja viària, que es renovarà a mesura 
que es presentin les factures de compra. 
 
Segon.- Que aquesta bestreta li sigui assignada al Tècnic de medi ambient i salut com 
a responsable de la mateixa, així com de la posterior justificació de les despeses 
generades. 
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5 – RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DE LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA MOTA DE PROTECCIÓ DEL RIU TENES A LA 
UNITAT D’ACTUACIÓ MOLÍ D’EN FONOLLEDA 
 
El dia 14 de març de 2011, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’empresa ROGASA van 
signar l’addenda del contracte relatiu a l’execució de les obres de construcció de la 
mota de protecció del riu Tenes a la Unitat d’Actuació 8 – Molí d’en Fonolleda. 
 
El dia 1 de febrer de 2012 es va estendre l’Acta de Recepció de les esmentades obres 
 
L’empresa adjudicatària ha sol·licitat, per instància amb registre d’entrada número 
5624/14, la devolució de la fiança definitiva dipositada per a respondre de la realització 
de l’esmentada obra. 
 
Posat en consideració dels Serveis tècnics municipals, aquests han emès el següent 
informe: 
 

“Exhaurit el període de garantia establert, no s’han observat deficiències, en aquest 
termini, pel que fa a la xarxa de drenatge, ni del clavegueram. La plantació de 
plantes arbustives ha evolucionat de manera correcte i el sistema de reg funciona 
adequadament, però pel que fa als arbres de revegetació de la mota, s’ha de tenir 
en consideració que “Una bona part dels arbres plantats són molt alts pel perímetre 
que tenen i s’han acabat torçant pel pes, malgrat l’esforç de posar-hi tutors i guies. 
Aquests arbres tindran un creixement incorrecte, per la qual cosa cal fer alguna 
actuació correctora dins del període de garantia.” 

 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- No autoritzar la devolució de la garantia dipositada per l’empresa ROGASA 
per respondre de les obres de Construcció de la mota de protecció del riu Tenes a la 
Unitat d’Actuació 8 – Molí d’en Fonolleda, fins que es realitzi l’actuació correctora per 
evitar el creixement incorrecte dels arbres, tal i com assenyala l’informe emès pels 
Serveis tècnics municipals. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’empresa ROGASA. 
 
 
6 – RESOLUCIÓ SOBRE LA SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DE 
LES OBRES DE REPARACIÓ GENERAL DE FLONJALLS 2012 
 
L’empresa Obres i Serveis Llovet S.L., a través de la instància amb registre d’entrada 
número 9281/14, ha sol·licitat la devolució de la fiança dipositada per respondre de les 
obligacions de l’execució de les obres de Reparació general de flonjalls a les calades 
dels carrers de Lliçà d’Amunt. 
 
Atès que en data 30 de desembre de 2013 es va signar l’acte de recepció 
corresponent a aquestes obres i que ha transcorregut el període de garantia de dotze 
mesos que fixava el plec de clàusules per respondre de les obligacions del contracte. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la devolució a l’empresa Obres i Serveis Llovet S.L. de la garantia de 
serveis, d’import 3.305 €, dipositada el dia 28 de gener de 2013, per respondre de les 
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obres de Reparació general de flonjalls a les calades dels carrers de Lliçà d’Amunt, 
(expt. 99/2012). 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’empresa Obres i Serveis Llovet S.L. 
 
 
7 – APROVACIÓ DE L’ANNEX 2 AL CONTRACTE D’ARRENDAMENT AMB 
L’EMPRESA RENULMA SA. 
 
S’acorda aprovar l’Annex 2 al Contracte establert entre l’empresa Renulma SA i 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt el dia 10 de febrer de 2014 i el seu annex de 21 de març 
de 2014, per a l’arrendament de dos espais de la finca cadastral número 
7063521DG3076S0001SZ, en concret de la nau existent de 555,25 metres quadrats i 
del pati contigu de 1.465,30 metres quadrats, a l’objecte de prorrogar-lo fins el 9 de 
febrer de 2016. 
 
 
“8 – ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE CANVI DE PORTES CORREDISSES DE 
L’ESCOLA BRESSOL NOVA ESPURNA 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va jutjar necessari canviar les portes corredisses de 
vidre trempat de l’escola bressol Nova Espurna, donat que una d’elles va petar sense 
haver rebut cap impacte, i com que no era de vidre de seguretat laminat, el vidre 
trencat va caure a miques amb el perill que això suposa per als nens i el personal del 
centre. 
 
De les vuit portes existents, una s’ha canviat (la que va petar) per una de les mateixes 
dimensions i forma, però de vidre laminat de seguretat, el qual si es trenqués quedaria 
de la mateixa forma i situació sense provocar cap perill. 
 
La voluntat de l’Ajuntament és canviar les set portes restants per unes altres de vidre 
de seguretat laminat 5+5 transparents, iguals a la canviada. 
 
Així s’ha demanat pressupost a un industrial amb experiència en el sector, el qual s’ha 
comparat amb el que es disposava de la reparació esmentada. Els valors a comprar 
són: 
 
a.- De l’industrial C. N. D., amb un pressupost de contracte per les set portes de 2.975, 
euros Iva. exclòs, a raó de 425 euros per porta. 
 
b.- De l’empresa Vidre Lliçà SL., amb un pressupost de contracte de 648,85 euros, Iva. 
exclòs, per una porta. 
 
Vist l’Informe – Proposta emès per l’Arquitecte tècnic municipal, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Encarregar a l’industrial C. N. D. la substitució de 7 portes corredisses de 
vidre trempat de l’Escola Bressol municipal Nova Espurna, per altres de vidre de 
seguretat laminat 5+5 transparents, per l’import de 2.975 euros, més l’Iva. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari. 
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9 – AFERS DEL MERCAT SETMANAL 
 
9.1.- BAIXA DEL TITULAR DE LA PARADA 32 DEL MERCAT SETMANAL 
 
El titular de la parada número 37 del Mercat setmanal de Lliçà d’Amunt ha demanat, 
per instància amb registre d’entrada 272, la baixa per jubilació. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet la baixa voluntària sempre que el titular 
estigui al corrent de les obligacions tributàries. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa com a titular de la parada número 37 del Mercat setmanal de 
Lliçà d’Amunt, del senyor M. M. M.. 
 
Segon.- Donar de baixa el rebut del primer trimestre de 2015. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’interessat. 
 
 
9.2.- BAIXA DEL TITULAR DE LA PARADA 90 DEL MERCAT SETMANAL 
 
El titular de la parada número 90 del Mercat setmanal de Lliçà d’Amunt ha demanat, 
per instància amb registre d’entrada 431, la baixa per motius personals. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet la baixa voluntària sempre que el titular 
estigui al corrent de les obligacions tributàries. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa com a titular de la parada número 90 del Mercat setmanal de 
Lliçà d’Amunt, del senyor F. P. N. 
 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat. 
 
 
10 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
10.1.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
A proposta de la Regidora de Serveis Socials, s’acorda atorgar els ajuts a famílies amb 
problemes econòmics i/o socials que es relacionen a continuació: 
 

- E.T.E.; un ajut de 165,56€ pel pagament d’una factura d’aigua 
- C.M.R.; un ajut de 240€ per a alimentació i un ajut de 124€ per a transport 

públic 
- S.T.R.; un ajut de 90€ per a alimentació 
- E.M.C.; un ajut de 240€ per a alimentació 
- R.J.M.; un ajut de 300€ per a alimentació 
- V.G.E.; un ajut de 150€ per alimentació 
- I.M.P.; un ajut de 240€ per a alimentació 
- R.C.M.; un ajut de 120€ per a alimentació 
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- B.A.L.; un ajut de 52€ per a sortides escolars 
- S.R.S.; un ajut de 300 € per a alimentació 
- M.V.D.; un ajut de 280€ en concepte d’alimentació 
- N.A.M.; un ajut de 180€ per a alimentació 
- I.B.F.; un ajut de 320€ en concepte d’alimentació i higiene 
- I.F.P.; un ajut de 350€ en concepte d’alimentació 
- A.S.C.; un ajut de 31,24€ per pagar la factura de llum 
- M.N.G.; un ajut de 52,75€ per a transport públic. 
- F.G.S.; un ajut de 59,50€ per a transport públic 

 
 
10.2.- FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS 
 
La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de la família de Á. J. M. V., en el qual proposa mesures de  fraccionament 
pel pagament d’impostos municipals. 
 
La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 7 d’octubre de 2013, va atorgar 
al senyor Merino el fraccionament del pagament dels impostos municipals pendents en 
mensualitats de 30€, revisable en el termini d’un any. 
 
El dia 30 de desembre de 2014, el senyor M. va presentar una instància proposant 
l’ampliació de la quantitat mensual a pagar, passant de 30 euros a 60 euros. 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 d’octubre de 2009, de reserva de 
facultats en base al qual aquest Ajuntament és competent per aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels 
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar a l’ORGT, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, per modificar l’import 
del fraccionament del pagament dels deutes pendents en concepte de taxes i impostos 
mensuals que li fou atorgat al senyor Á. J. M. V. per la Junta de Govern Local en la 
sessió de 7 d’octubre de 2013, fixant-lo en la quantitat de 60 euros mensuals. 
 
Segon.- Revisar aquest acord en el termini d’un any. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
 
11 – RATIFICACIÓ DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA 
DE MANTENIMENT DE CAMINS MUNICIPALS 
 
S’acorda ratificar el Decret d’Alcaldia número 77, emès el dia 30 de gener de 2015, 
que és del següent contingut: 
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“1  Lliçà d’Amunt compta amb una extensa xarxa de camins municipals, repartits pel 
territori i que en la seva gran majoria, representen la connexió de veïnats rurals amb la 
població i/o la xarxa viària. 

 
2 Aquests camins, per causes meteorològiques, es veuen sovint afectats i es 
malmeten, dificultant la seva accessibilitat, i per tant, complicant l’entrada i sortida de 
vehicles de les persones que habiten en aquests veïnats, i també dels serveis 
municipals que hi ha d’actuar. 
 
3 L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt compta amb un Catàleg de Camins Municipals, 
elaborat per la Diputació de Barcelona en octubre de 2013, que recull totes les dades 
de tots aquests camins Per a tots els camins catalogats es defineixen els trets 
fonamentals, les característiques morfològiques, els seus elements constitutius, etc. 
D’aquesta manera es pot determinar el seu recorregut, la seva situació i el seu estat en 
un moment determinat. 

 
4 Tenint en compte aquests punts, des de Serveis Tècnics, s’ha elaborat una memòria 
valorada, per al manteniment d’aquests camins. Les obres consistiran en: 
 

- Repàs del ferm amb motoanivelladora, formació de trenques, cunetes i 
pendents longitudinals i transversals. Anivellació i compactació de 
plataforma al 98% PM. 

- Subministrament sense transport d’àrids provinents de reciclatge. 
- Transport, estesa, anivellació i compactació al 98 %PM d’una capa de 5 cm 

de gruix d’àrids provinents de reciclatge. 

D’acord amb tot l’exposat anteriorment, he resolt: 

Primer: Aprovar la memòria valorada de manteniment de camins municipals 
 
Segon: Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern. 
 
Tercer: Notificar aquest acord a tots els interessats.” 

 
 
12 – RATIFICACIÓ DEL DECRET DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA 
CATALANA DE RESIDUS PER LA UTILITZACIÓ D’ÀRIDS RECICLATS 
 
S’acorda ratificar el Decret d’Alcaldia número 81, emès el dia 30 de gener de 2015, 
que és del següent contingut: 

 
“Vista la Resolució TES/2677/2014, de 25 de novembre, del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per la qual es fa pública la 
convocatòria d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció 
amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques 
municipals de Catalunya, publicada al DOGC 6762 de 2.12.2014,  

D’acord amb la memòria descriptiva aprovada, relativa a l’arranjament de camins 
municipals, segons la qual la realització d’aquesta actuació comportarà la 
utilització d’àrid reciclat en el volum que en el projecte s’hi indica. 
 
Vist que en el Pressupost municipal de despeses per a l’any 2015 es preveu 
dotació pressupostària suficient per finançar el projecte. 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, he resolt: 
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Primer: Aprovar la presentació de sol·licitud de subvenció davant l’Agència de 
Residus de Catalunya, dins la convocatòria d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat 
dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens 
locals i empreses públiques municipals de Catalunya (Resolució TES/2677/2014, 
de 25 de novembre), en relació amb el projecte d’Arranjament de camins 
municipals, d’acord amb les bases de la convocatòria. 

Segon: Que la present resolució sigui ratificada per la Junta de Govern Local. 
 
Tercer: Notificar aquest acord a tots els interessats.” 

 
 
13 – AFERS SOBREVINGUTS 
 
13.1.- CONVOCATÒRIA PER CONCURS OPOSICIÓ, AMB CARÀCTER 
D’URGÈNCIA, D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE MEDI AMBIENT I 
SALUT 
 
S’acorda ratificar el Decret d’Alcaldia número 72, emès el 28 de gener de 2015, que és 
del següent contingut: 

 
“Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs oposició, 
d’una plaça de tècnic/a auxiliar interí/na adscrita a medi ambient i salut de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
Atès que en exercici de les competències atribuïdes pel Decret legislatiu 2/2003, pel 
qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, en 
relació amb la Llei 7/85, de 2 d’abril, és possible efectuar la convocatòria de les 
proves simultàniament, amb la condició de l’aprovació de les bases que regeixen la 
convocatòria. 
 
Vist que és urgent proveir la plaça per tractar-se d’una baixa per malaltia. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer: Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir una plaça de 
tècnic/a auxiliar interí/na adscrita a medi ambient i salut de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt. 
 
Segon: Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies naturals, 
mitjançant anuncis al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, al Butlletí 
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Considerant-
ne definitivament aprovades en el cas que no es produïssin reclamacions. 
 
Tercer: Convocar per a la provisió d’una plaça de tècnic/a auxiliar interí/na adscrita 
a medi ambient i salut de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, publicant simultàniament 
l’anunci de convocatòria, amb el benentès que s’aturarà el procediment en cas de 
presentació de reclamacions a les bases.” 
 
 

13.2.- PAGAMENT DE LA FACTURA DEL SERVEI DE CÀTERING I DE CAMBRERS 
DE LA NIT DE L’ESPORT 2015 
 
El passat divendres, 30 de gener es va dur a terme la Nit de l’Esport al Pavelló 
d’Esports.  
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L’empresa Bussinets de Cuina SL, va realitzar el servei de càtering i de cambrers 
durant l’esdeveniment.   
 
Valorant la excepcionalitat de l’acte i el bon rendiment que ha demostrat l’empresa i 
vista la proposta del Regidor d’esports 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la factura presentada per l’empresa Bussinets de Cuina SL. -registre 
d’entrada 680- d’import 6.352,50€, corresponent al servei de càtering i de cambrers de 
la Nit de l’Esport el dia 30 de gener de 2015, amb càrrec a la partida 07/341/22609. 
 

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 17,50 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  


