
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 19 DE DESEMBRE DE 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:50 
 
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: 
 
Lourdes Martín Montero 
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 ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, que fou 
el dia 5 de desembre de 2022 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’ACORDA APROVAR la relació comptable d’obligacions i propostes de manament de 
pagament número O/2022/77, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició 
i Reconeixement d’Obligació: 
 

- Disbus 21, Servei piscina Lliçà d’Amunt – Caldes, d’import 4.030,83€; amb càrrec a 
la partida 03/3230/22699. 

- Associació Arae per la Promoció de l’Aprenentatge; Projecte creix, desembre 22; 
d’import 3.206,50€; amb càrrec a la partida 03/3230/22699. 

- Club Esportiu Lliçà d’Amunt, Conveni 2022, segon pagament; d’import 5.515€; amb 
càrrec a la partida 07/3410/48001. 

- Transports i Serveis Pou Padrós Sl; estesa i compactació de paviment; d’import 
11.423,90€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900. 



- Kokiplast SL; Proteccions columnes, identificació objectes facturats; d’import 
5.140,08€; amb càrrec a la partida 07/3420/62300. 

- Plunar SLU; uniformes personal; d’import 3.404,21€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria 
orgànica a planta, octubre 22, impropis 2,47€; d’import 5.366,66€; amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides resta, 
octubre 22, d’import 6.625,68€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades resta, 
octubre 22, d’import 36.176,83€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades resta, 
directe Mataró, octubre 22, d’import 5.723,20€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Associació Protectora d’Animals de Granollers, total servei prestats octubre, recollida 
d’animals; d’import 3.806,06€; amb càrrec a la partida 13/1700/22699. 

- Associació Protectora d’Animals de Granollers, total servei prestats, recollida 
d’animals; d’import 3.115,75€; amb càrrec a la partida 13/1700/22699. 

- J. Deumal Jubany SL; triturar canyes i treure rizoma del torrent Mardans; 
d’import8.929,80€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 

- Gil Forestal SL; Desbrossament d’herbes adventícies dels carrers i sol urbà, tercera 
passada; d’import 20.107,39€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 

- Apindep Ronçana SCCL; Lots de Nadal 2022; d’import 10.784,50€; amb càrrec a la 
partida 16/9200/22601. 

- Ausolan RCN SLU; Beques monitoratge; d’import 4.256,96€; amb càrrec a la partida 
04/2310/48002. 

- Alonso Masanas Bernat; Programa Nadal; d’import3.196,54€; amb càrrec a la partida 
01/3380/22609. 

- Diputació de Barcelona; Semaforització Can Puig BV1602; d’import 200.204,66€; 
amb càrrec a la partida 17/4400/76100. 

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

- Perich Motor SL; vehicle departament de residus; d’import 9.319,53€; amb càrrec a 
la partida 18/1621/21400. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- RECURSOS HUMANS 
 
3.1.1.- PRP2022/1113 MODIFICACIÓ DE L’OFERTA PUBLICA D'OCUPACIÓ 
EXTRAORDINARIA 2022 – ESTABILITZACIO DE TREBALL TEMPORAL 
 
Expedient: 2022/2372 
 
D’acord a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la 
temporalitat en el treball públic. 
 
Revisades des de recursos humans les places ocupades de forma interina o temporal a fi i 
efecte de valorar quina tipologia de procés selectiu cal emprar o si bé, les places queden fora 
del procés extraordinari d’estabilització del treball temporal. 
 
Vista l’acta del passat 4 de maig de 2022 on es va reunir la mesa negociadora per exposar 
quines places serien objecte del procés d’estabilització i en quina tipologia de procés selectiu. 
 



Vist el informe de recursos humans, de data 13 de maig de 2022, on s’identifiquen les places 
que seran objecte del procés d’estabilització, ampliant la informació de la citada acta de 
negociació del passat 4 de maig de 2022. 
 
Vist el que disposen els articles 59 i 60 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, en 
relació a l’oferta pública d’ocupació. 
 
Per tot això, en virtut de la competència atorgada l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril 
i per l’article 53.1 h) del Text Refós de la Llei municipal i Règim Local de Catalunya. 
 
Atès que l’Oferta Pública d’ocupació extraordinària es va aprovar el passat 23 de maig de 
2022 a través de la Junta de Govern Local i es va publicar al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona el passat 31 de maig de 2022. 
 
Atès que s’ha detectat des de recursos humans una informació que no ha estat aprovada i 
publicada de forma correcta i essent necessari que prèviament a la publicació i convocatòria 
de respectius processos selectius es realitzi la modificació. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Modificar l’oferta pública d’ocupació extraordinària d’estabilització del treball 
temporal d’aquesta corporació per l’any 2022, en els següents termes: 
 
On s’indicava grup d’accés A1 per la plaça de tècnic/a mig a través del sistema de concurs-
oposició, hauria d’indicar el següent:  
 
ANNEX I.- PERSONAL FUNCIONARI 
 
MODALITAT D’ACCÉS LLIURE A L’ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
 
3. Denominació: Tècnic/a mig 
Grup: A2 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs-oposició 
Lloc Treball: Tècnic/a Recursos Humans 
 
On s’indicava sistema de selecció a través de concurs-oposició per la plaça de conserge 
(AP), hauria d’indicar el següent:  
 
ANNEX II.- PERSONAL LABORAL FIX 
 
MODALITAT D’ACCÉS LLIURE 
 
12. Denominació: Conserge  
Grup: AP 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs de mèrits 
Lloc Treball: Conserge manteniment instal·lacions esportives 
 
SEGON.- Publicar íntegrament el present acord al DOGC i al BOP, i comunicar-ho a la 
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
 



3.1.2.- PRP2022/1120  APROVACIO DE LES BASES GENERALS I ESPECIFIQUES 
DE LES CONVOCATORIES DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DEL TREBALL 
TEMPORAL 
 
Expedient: 2022/2372 
 
D’acord a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la 
temporalitat en el treball públic. 
 
Revisades des de recursos humans les places ocupades de forma interina o temporal a fi i 
efecte de valorar quina tipologia de procés selectiu cal emprar o si bé, les places queden fora 
del procés extraordinari d’estabilització del treball temporal. 
 
Vista l’acta del passat 4 de maig de 2022 on es va reunir la mesa negociadora per exposar 
quines places serien objecte del procés d’estabilització i en quina tipologia de procés selectiu. 
 
Vist el informe de recursos humans, de data 13 de maig de 2022, on s’identifiquen les places 
que seran objecte del procés d’estabilització, ampliant la informació de la citada acta de 
negociació del passat 4 de maig de 2022. 
 
Vist el que disposen els articles 59 i 60 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, en 
relació a l’oferta pública d’ocupació. 
 
Atès que l’Oferta Pública d’ocupació extraordinària es va aprovar el passat 23 de maig de 
2022 a través de la Junta de Govern Local i es va publicar al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona el passat 31 de maig de 2022. 
 
Vista l’acta del passat 2 de desembre de 2022 on es va reunir la mesa negociadora per 
finalitzar l’acord final dels criteris i bases generals que regiran el processos d’estabilització 
del treball temporal a través de les dues modalitats possibles essent la de concurs-oposició 
i concurs de mèrits d’acord a la classificació efectuada el passat 4 de maig de 2022. 
 
Redactades les bases que regiran les convocatòries mitjançant concurs-oposició i concurs 
de mèrits, torn lliure, per l’execució del procés d’estabilització del treball temporal d’acord a 
la regulació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de 
la temporalitat en el sector públic, essent un procés extraordinari i únic que no es repetirà en 
el temps. 
 
Per tot això, en virtut de la competència atorgada l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril 
i per l’article 53.1 h) del Text Refós de la Llei municipal i Règim Local de Catalunya. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar les bases generals i específiques que regeixen el procés d’estabilització 
del treball temporal, a través del sistema de selecció de concurs-oposició o bé concurs de 
mèrits, amb el següent detall: 
 

- Bases generals reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva 
de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt incloses a l’oferta pública extraordinària d’ocupació de 2022 per 
a l’estabilització de l’ocupació temporal. 

 
- Bases específiques places règim funcionarial a través de concurs-oposició: 

 
1. Denominació: Administratiu/va 



Grup: C1 
Escala: Administració General 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Administratiu/va Policia Local 
 
2. Denominació: Tècnic/a superior 
Grup: A1 
Escala: Administració Especial 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Arquitecte/a municipal 
 
3. Denominació: Tècnic/a superior 
Grup: A1 
Escala: Administració Especial 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Psicòleg/a Educació (temps parcial) 
 
4. Denominació: Tècnic/a mitjà/na 
Grup: A2 
Escala: Administració Especial 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Tècnic/a mitjà/na Recursos Humans 
 
5. Denominació: Auxiliar tècnic/a 
Grup: C2 
Escala: Administració Especial 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Treballador/a Familiar 
 

- Bases específiques places règim funcionarial a través de concurs de mèrits: 
 

1. Denominació: Auxiliar administratiu/va 
Grup: C2 
Escala: Administració General 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Auxiliar administratiu/va compres 
 
2. Denominació: Auxiliar tècnic/a 
Grup: C2 
Escala: Administració General 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Auxiliar tècnic/a mobilitat 
 
3. Denominació: Tècnic/a mitjà/na 
Grup: A2 
Escala: Administració especial 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Treballador/a Social 
 
4. Denominació: Tècnic/a auxiliar 
Grup: C1 
Escala: Administració especial 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Tècnic/a auxiliar informàtic 
 



5. Denominació: Tècnic/a mig 
Grup: A2 
Escala: Administració general 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Tècnic/a Promoció Econòmica 
 

- Bases específiques places règim laboral a través de concurs-oposició: 
 
1. Denominació: Auxiliar jardiner/a  
Grup: AP 
Nombre de vacants: 2 
Lloc Treball: Auxiliar jardiner/a 
 
2. Denominació: Monitor/a  
Grup: C1 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Monitor/a esports (temps parcial) 
 
3. Denominació: Oficial 1ª  
Grup: C1 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Oficial jardiner 
 
4. Denominació: Operari/a   
Grup: AP 
Nombre de vacants: 3 
Lloc Treball: Operari/a brigada obres 
 

- Bases específiques places règim laboral a través de concurs de mèrits: 
 
1. Denominació: Auxiliar tècnic/a 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Auxiliar tècnic/a biblioteca 
 
2. Denominació: Auxiliar serveis 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Auxiliar serveis instal·lacions esportives 
 
3. Denominació: Auxiliar tècnic/a 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Auxiliar tècnic/a joventut 
 
4. Denominació: Conserge 
Grup: AP 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Conserge camp de futbol 
 
5. Denominació: Dinamitzador/a 
Grup: C1 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Dinamitzador/a centre cívic 
 



6. Denominació: Dinamitzador/a 
Grup: C1 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Dinamitzador/a juvenil 
 
7. Denominació: Monitor/a  
Grup: C1 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Monitor/a esports (temps parcial) 
 
8. Denominació: Auxiliar  
Grup: AP 
Nombre de vacants: 6 
Lloc Treball: Netejador/a edificis municipals (temps parcial) 
 
9. Denominació: Auxiliar  
Grup: AP 
Nombre de vacants: 2 
Lloc Treball: Netejador/a SAD  
 
10. Denominació: Operari/a  
Grup: AP 
Nombre de vacants: 2 
Lloc Treball: Operari/a Gestió de residus i neteja viària 
 
11. Denominació: Conserge  
Grup: AP 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Conserge manteniment instal·lacions esportives 

 
SEGON: Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies naturals, mitjançant 
anuncis al e-tauler de la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, al Butlletí 
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, considerant-se 
definitivament aprovades en el cas que no es produïssin reclamacions. 
 
TERCER.- Publicar les convocatòries dels processos selectius que s’enumeren a 
continuació al DOGC i al BOP, acordant que les restants convocatòries s’aprovaran a través 
de resolucions d’Alcaldia per l’Alcalde de Lliçà d’Amunt el qual ostenta la màxima 
representació en matèria de personal. 
 

Denominació: Auxiliar administratiu/va 
Grup: C2 
Escala: Administració General 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Auxiliar administratiu/va compres 
Tipus procés: concurs de mèrits 
 
Denominació: Auxiliar tècnic/a 
Grup: C2 
Escala: Administració General 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Auxiliar tècnic/a mobilitat 
Tipus procés: concurs de mèrits 

 
Denominació: Tècnic/a auxiliar 



Grup: C1 
Escala: Administració especial 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Tècnic/a auxiliar informàtic 
Tipus procés: concurs de mèrits 
 
Denominació: Auxiliar tècnic/a 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Auxiliar tècnic/a biblioteca 
Tipus procés: concurs de mèrits 
 
Denominació: Auxiliar serveis 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Auxiliar serveis instal·lacions esportives 
Tipus procés: concurs de mèrits 

 
Denominació: Dinamitzador/a 
Grup: C1 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Dinamitzador/a centre cívic 
Tipus procés: concurs de mèrits 
 
Denominació: Monitor/a  
Grup: C1 
Nombre de vacants: 1 
Lloc Treball: Monitor/a esports (temps parcial) 
Tipus procés: concurs de mèrits 

 
 
3.2.- ACCIÓ SOCIAL 
 
Un cop vistos els informes de 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: 
 

- PRP2022/1083, E.S.P., un ajut de 444€ per a una estufa i bombones de butà 
- PRP2022/1088, J.S.C., un ajut de 150€ per a medicació 
- PRP2022/1089, R.A.F.L.  un ajut de 70€ per a alimentació. 
- PRP2022/1090, I.W.V., ajut banc d’aliment i denegació ajuts targeta moneder i butà. 
- PRP2022/1091, S.M.V., un ajut de 14,50€ per a medicaments  farmàcia. 
- PRP2022/1092, J.C.R., Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,53€ 

mensuals 
- PRP2022/1093, J.C.R., Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,53€ 

mensuals 
- PRP2022/1094, S.T.B. i J.C.R., Servei de Teleassistència, amb copagament de 

7,53€ mensuals  
- PRP2022/1096, M.R.M.G., ajut de 3.880€ Promoció dona, recurs casa d’acollida 

d’urgència per situacions de VIDO o VIGE 
- PRP2022/1097, J.B.S., ajut de 44,11€ per estufa i bombones de butà. 
- PRP2022/1098, P.O.C., un ajut de 40€ per a transport 
- PRP2022/1100, M.N.V.G., ajut de 251,12€ suport per la formació de 16 a 18 anys 
- PRP2022/1103, M.L.C.B., ajut de 444,11€ per a estufa i bombones de butà 



- PRP2022/1104, R.A.F.L., ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals 

- PRP2022/1105, P.C.M., ajut de 300€ per a alimentació, promoció dona, a repartir en 
tres lliuraments mensuals. 

- PRP2022/1107, S.S. M., un  ajut de 300€ per a alimentació, Promoció dona, a repartir 
en tres lliuraments mensuals. 

- PRP2022/1110, I.D.I, ajut de 210€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals. 

- PRP2022/1111, G.V., ajut de 300€ renovació targeta moneder 
- PRP2022/1112, M.P.G., ajut de 420€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals 
- PRP2022/1114, I.B.F., ajut de 360€ renovació targeta moneder alimentació i higiene, 

a repartir en tres lliurament mensuals 
- PRP2022/1115, M.G., un ajut de 420€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- PRP2022/1116, I.B.F., ajut de 282,33€ suport terapèutic per infants en risc 
- PRP2022/1118, S.F.C., ajut de 80€ per a transport 
- PRP2022/1119, J.T.A., Servei SAD i treballadora familiar, amb copagament de 

11,38€ mensuals. 
- PRP2022/1121, S.F..C., ajut de 420€ targeta moneder per alimentació i higiene, a 

repartir en tres lliuraments mensuals. 
- PRP2022/1135, A.B.R., ajut de 1874,70€, pel pagament deute subministrament 

elèctric. 
- PRP2022/1136, E.M.V.R., ajut de 210€ renovació targeta moneder 
- PRP2022/1138, S.F.C., ajut de 300€ per a butà 
- PRP2022/1140, A.R.R., un ajut de 240€ per a alimentació 
- PRP2022/1145, Juan Luís González Flores, ajut de 300€ renovació targeta moneder 
- PRP2022/1146, D.M.M., ajut de 660€ targeta moneder per infància es risc 
- PRP2022/1148, C.M.R., ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2022/1149, L.P.C., ajut de 360€ Promoció dona, renovació targeta moneder 
- PRP2022/1152, R.C.S.R., ajut de 420€ renovació targeta d’aliments, a repartir en 

tres lliuraments mensuals 
- PRP2022/1153, S.G.T., ajut de 300€ renovació targeta moneder, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2022/1154, S.G.T., ajut de 300€ per a butà 
- PRP2022/1156, R.C.S.R., ajut de 300€ per a butà 

 
 
3.3.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.3.1.- PRP2022/1099 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES PER A LA 
LICITACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE 
CA L'ESTAPÉ  
 
Expedient: 2022/6176 
 
Es necessari contractar les obres de millora de la pavimentació del camí del Ca l’Estapé, dins 
del Parc Tot Sobre Rodes del Barri de Ca l’Estapé, dins del Municipi de Lliçà d’Amunt, 
delimitat al nord amb el carrer d’Antoni Gaudí, a l’est amb el carrer d’en Josep Maria Sert i 
els habitatges privats número 34 al 40 del mateix carrer, a l’oest amb el torrent de Merdanç i 
a la vessant sud amb el recinte del patinòdrom de Ca l’Estapé. 
 



Atès el pressupost de les actuacions, correspon licitar les obres a través de procediment 
obert simplificat, per la qual cosa, s’ha redactat el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars que regiran aquest procediment. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars de les obres de millora de 
la pavimentació del Camí de Ca l’Estapé, dins del Parc Tot sobre rodes, dins del Municipi de 
Lliçà d’Amunt, delimitat al nord amb el carrer d’Antoni Gaudí, a l’est amb el carrer d’en Josep 
Maria Sert i els habitatges privats número 34 al 40 del mateix carrer, a l’oest amb el torrent 
de Merdanç i a la vessant sud amb el recinte del patinòdrom de Ca l’Estapé. 
 
Segon.- Convocat el Procediment obert simplificat per a la contractació d’aquestes 
obres. 
 
 
3.3.2.- PRP2022/1101   APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 4 I DE PREUS 
CONTRADICTORIS. DE LES OBRES DEL PARC ROSA ORIOL ANGUERA DEL BARRI 
DE CA L'ARTIGUES  
 
Expedient: 2022/6188 
 
En referència a l’execució de les obres del Parc Rosa Oriol Anguera, emplaçat al carrer 
Marina, núm.1 i número d’expedient 202/4361, el tècnic municipal, un cop supervisats 
setmanalment els treballs executats durant el mes de novembre, ha emès la corresponent 
certificació d’obra amb número 4 i data 12 de desembre de 2022.  
 
El tècnic municipal un cop supervisats setmanalment els treballs executats durant el mes de 
novembre, ha emès el corresponent informe referent als preus contradictoris i escreixos 
d’amidaments amb número #02 i data 12 de desembre de 2022. 
 
Els treballs executats tenen un valor de 45.590,96€ + 21% IVA (55.165,06€ amb el 21% 
d’IVA inclòs). 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la certificació número 4 de les obres del Parc Rosa Oriol Anguera,  
 
Segon.- Aprovar els preus disconformes i escreixos d’amidaments número 2 de les obres del 
Parc Rosa Oriol Anguera.. 
 
 
3.4.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.4.1.- PRP2022/1095 LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA  DEL SR. I.P.B. 
 
Expedient: 2022/5556 
 
L’interessat indicat a continuació ha sol·licitat la renovació de la llicència administrativa 
per a la tinença d’animals potencialment perillosos.  



 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 I.P.B. Barri de Palaudalba Alà Espanyol 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la renovació de la Llicència administrativa per a la tinença d’animals 
potencialment perillosos al sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 I.P.B. 285R 39/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat 
 
 
3.4.2.- PRP2022/1127  LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA  DE LA SRA. M.P.M. 
 
Expedient: 2022/4848 
 
La interessada indicada a continuació ha sol·licitat la renovació de la llicència 
administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 M.P.M. Barri can Rovira Nou Rottweiler 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la renovació de la Llicència administrativa per a la tinença d’animals 
potencialment perillosos a la sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 M.P.M. 162R 41/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
 
3.4.3.- PRP2022/1128   LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA  DEL SR. C.R.E. 
 
Expedient: 2022/2042 
 
L’interessat indicat a continuació ha sol·licitat la llicència administrativa per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos.  



 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 C.R.E. Barri Pinedes del Vallès Rottweiler 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos 
al sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 C.R.E. 521 42/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
3.4.4.- PRP2022/1129 LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA  DE LA SRA. S.M.G. 
 
Expedient: 2022/5115 
  
La interessada indicada a continuació ha sol·licitat la llicència administrativa per a la 
tinença d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 S.M.G. Barri Pineda Feu Pitbull Terrier (2) 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER:  Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos a la sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 S.M.G. 534 36/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
 
3.4.5.- PRP2022/1130 LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA  DE LA SRA.  C.S.Q. 
 
Expedient: 2022/4174 
 
La interessada indicada a continuació ha sol·licitat la llicència administrativa per a la 
tinença d’animals potencialment perillosos.  



 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 C.S.Q. Ps. Sant Valerià Rottweiler 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos 
a la sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 C.S.Q. 531 38/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
 
3.4.6.- PRP2022/1131 LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA  DEL SR. M.C.R 
 
Expedient: 2022/5284 
 
L’interessat indicat a continuació ha sol·licitat la renovació de la llicència administrativa 
per a la tinença d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 M.C.R. barri can Farell Pitbull Terrier (2) 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la renovació de la Llicència administrativa per a la tinença d’animals 
potencialment perillosos al sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 M.C.R. 284R 40/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
3.4.7.- PRP2022/1132  LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA  DEL SR. D.R.C. 
 
Expedient: 2021/5172 
 
La interessada indicada a continuació ha sol·licitat la renovació de la llicència 
administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos.  



 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 

C.R.R. Barri can Rovira Nou 
American 
Stanfforshire 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la renovació de la Llicència administrativa per a la tinença d’animals 
potencialment perillosos a la sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 C.R.G. 149R 37/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
 
3.4.8.- PRP2022/1133   MODIFICACIÓ DE LA LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE 
GOS DE RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA  DEL SR. J.Q.C. 
 
Expedient: 2022/5729 
 
L’interessat indicat a continuació ha sol·licitat la modificació de la llicència 
administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 

J.Q.C. Barri Ca l’Oliveres 
American Staffordshire-American 
bully(2) 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la modificació de la llicència administrativa per a la tinença d’animals 
potencialment perillosos al sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 J.Q.C. 100M 35/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
3.4.9.- PRP2022/1134   LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA  DEL SRA. E.G.C. 
 
Expedient: 2022/5734 
 



La interessada indicada a continuació ha sol·licitat la modificació de la llicència 
administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 

E.C.G. Barri Ca l’Oliveres 
X American Stanfforshire i American 
Bully (2) 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la modificació de la Llicència administrativa per a la tinença d’animals 
potencialment perillosos a la sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 E.C.G. 449M 34/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada.. 

 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2022/1150  CONTRACTACIO DEL SUBMINISTRAMENT D’UN SISTEMA 
INTEGRAL DE GESTIO DE RECURSOS HUMANS    
 
Expedient: 2022/6334 
 
Primer.- Per petició de la Tècnica de recursos humans s’ha iniciat expedient de contractació 
pel subministrament del servei de gestió integral de recursos humans. 
 
Segon.- En data 16/12/2022 la tècnica de recursos humans redacta informe justificatiu de la 
necessitat i idoneïtat de disposar d’un sistema integral de gestió de recursos humans. 
 
Tercer.- En data 16/12/2022 la tècnica de recursos humans redacta Plec de clàusules 
administratives i tècniques aplicable per a la contractació del servei de gestió d’un sistema 
integral de recursos humans , document que estableix les condicions i criteris objectius per 
a l’adjudicació del contracte en qüestió.  
 
Vista la proposta de l’Alcalde i regidor de Recursos Humans. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i tècniques aplicable per a 
la contractació d’un servei de software i hardware informàtic per a la gestió integral dels 
recursos humans de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
  
Segon.- Aprovar la despesa per a fer front a l’execució d’aquest servei, amb càrrec al vigent 
pressupost municipal, i als següents, al tractar-se d’una despesa plurianual. 
 
Tercer.- Convocar el procediment per a l’adjudicació del servei informàtic de gestió integral 
de recursos humans. 
 



 
4.2.- PRP2022/1125  CONTRACTE MENOR PER L’ADQUISICIÓ D’APARELLS DE 
RADAR PEDAGÒGIC  
 
Expedient: 2022/6343 
 
Vist l’informe, emès pel Cap de la Policia Local de necessitat i conformitat de contractar 
el subministrament d’aparells de radar pedagògic per a la seguretat viària. 
 
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 3000 SLU, amb NIF 3000 SLU, el contracte menor del 
subministrament d’aparells de radar pedagògic, per un import de 8.172,25 € més IVA. 
 
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 
 
 
4.3.- PRP2022/1106 APROVACIÓ DELS CONVENIS DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA 
D'ENTITATS ESPORTIVES PEL FOMENT DE L'ESPORT BASE 2023 
 
Expedient: 2022/6293 
 
1- El nou sistema de subvenció del foment de l’esport base limita la liquiditat de les entitats 
esportives a principis d’any com exposa l’informe tècnic. 
 
2- Hi ha la necessitat d’aprovar els convenis de 2023 a finals de 2022 perquè puguin disposar 
dels diners quant abans millor 
 
3- L’Ajuntament té la voluntat d’ajudar a les entitats mitjançant un ajut econòmic. 
  
4- S’ha fet el càlcul per a cada entitat i ha quedat de la següent manera: 
 

Entitats beneficiàries CIF 
Subvenció 

1er pagam. 
80% 

2n pagam. 
20% 

Club Bàsquet Lliçà d’Amunt G61743910 
10.479.00€ 

     8.383,20 €        2.095,80 
€ 

Club Esportiu Lliçà d’Amunt G61403366 36.570,45€    29.256,36 €  7.314,09 € 
Futbol Sala Lliçà d’Amunt G61665311 6.300,00€      5.040,00 €  1.260,00 € 
Amunt Club Ciclista G64676869 4.350,00€      3.480,00 €  870,00 € 
CP Artístic Lliçà d’Amunt G64987761 8.260,00€      6.608,00 €  1.652,00 € 
CP Velocitat Lliçà d'Amunt G60237765 3.100,00€     2.480,00 €  620,00 € 
KARATE  G63062319 1.800,00€      1.440,00 €  360,00€ 
BMX G65912115 2.820,00€      2.256,00 €  564,00 € 
Total  73.679,45€    58.943,56 €  14.735,8€ 



  
5- En el conveni es pacta que es pagarà un 80% de la subvenció un cop signat el contracte, 
i el 20% restant un cop justificat l’ajut. 
 
6- Aquestes subvencions estan subjectes a l’aprovació del pressupost municipal de 2023.  
 
7- Vist l’informe favorable de l’interventor 
 
La Junta Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar els models de conveni de col·laboració per a l’any 2023, amb les entitats 
amb esport de formació indicades anteriorment. 
 
Segon.- Procedir a la signatura dels convenis amb les entitats beneficiàries. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament dels imports abans indicats corresponents al 80% de la 
subvenció, com a pagament avançat, un cop aprovat el Pressupost Municipal de 2023 i quan 
estigui disponible, a càrrec de l’aplicació corresponent del pressupost municipal de despeses. 
 
 
4.4.- PRP2022/1109 APROVACIÓ DELS CONVENIS DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA 
PEL FOMENT DE L'ESPORT EN EQUIPS SÈNIORS DE CLUBS DEL MUNICIPI    
 
Expedient: 2022/6299 
 
1- L’Ajuntament té la voluntat d’ajudar les entitats esportives del municipi. 
 
2- Tres entitats ens han demanat ajuda econòmica per pal·liar les despeses dels equips 
sèniors, com s’explica a l’informe tècnic. 
 
3- S’ha estudiat les despeses d’aquests equips i s’ha acordat fer una aportació del 70% del 
total que es dividiran en 2 pagaments tal i com indica la taula següent: 
 

PRIMERS EQUIPS 80% 20% 
Club Bàsquet Lliçà 
d’Amunt 

G617439
10 

        12.896,80 
€  

     10.317,44 
€  

              
2.579,36 €  

Club Esportiu Lliçà 
d’Amunt 

G614033
66 

        10.115,00 
€  

        8.092,00 
€  

              
2.023,00 €  

Futbol Sala Vall del 
Tenes 

G616653
11 

        10.000,00 
€  

        8.000,00 
€  

              
2.000,00 €  

Total  
         33.011,80 

€  
     26.409,44 
€  

              
6.602,36 €  

 
En el conveni es pacta que es pagarà un 80% de la subvenció un cop signat el contracte, i 
el 20% restant un cop justificat l’ajut. 
 
4- 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 2023, 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 80% de la 
subvenció, com a pagament avançat, un cop aprovat el Pressupost Municipal de 2023 i quan 
estigui disponible, a càrrec de l’aplicació corresponent del pressupost municipal de despeses. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.5.- PRP2022/1102 CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE DUES MÀQUINES ESPORTIVES PEL GIMNÀS 
MUNICIPAL 
 
Expedient: 2022/6196 
 
Vist l’informe, emès en data 12 de desembre de 2022 pel tècnic municipal d’esports de 
necessitat i conformitat de contractar el subministrament de dues màquines esportives 
pel gimnàs municipal, concretament una màquina cardiovascular d’escales i una 
màquina de musculació de premsa de cames horitzontal, a més del transport i el 
muntatge. 
 
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 Salter Sport SA, amb NIF A58112590, el contracte menor 
del subministrament d’una màquina cardiovascular d’escales i d’una màquina de 
musculació de premsa de cames horitzontal, a més del transport i el muntatge, amb 
destinació al gimnàs municipal, per un import de 7.510,75€ Euros (IVA inclòs), per un 
termini de data inici d’execució desembre 2022 i data fi prevista gener 2023. 
 
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. 
 
 
4.6.- PRP2022/1155 APROVACIÓ DEL CONVENI D'ÚS DE L'INSTITUT LLIÇÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS ESPORTIVES I CULTURALS DE FORMA 
REGULAR PER ENTITATS DEL MUNICIPI 
 
Expedient: 2022/6364 
 
Les regidories d’Esports i cultura necessiten espais per cedir a les entitats del municipi per 
desenvolupar les seves activitats. 
 
Pel número d’equips i quantitat d’entitats i ha un dèficit d’hores en els equipaments propis i 
que s’ha buscat espais alternatius. 
 
L’institut Lliçà està interessat a cedir-nos els seus espais a canvi d’abonar els costos dels 
consums corresponents a les activitats que s’hi realitzin. 
 



Per tot això s’ha elaborat un conveni d’ús per 2 anys prorrogable a 4 on s’estipula la normativa 
de la cessió i els costos del 2022. 
 
Vista la proposta del regidor d’Educació i esports 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni d’ús de l’institut Lliçà per dur a terme activitats de la Regidoria 
d’esports i Cultura. 
 
Segon.- Abonar la quantitat de 6.000,00€ a l’institut Lliçà corresponents als usos del 2022, 
dels quals 4.800,00€ corresponen a Esports, de la partida 22609 amb RC 2022/562; i 
1.200,00€ corresponen a Cultura; un cop signat el conveni. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.7.- PRP2022/1117 ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE LES MILLORES DEL 
SOFTWARE DEL PROGRAMA DE GESTIÓ D'INSCRIPCIONS DEL CASAL ESPORTIU 
D'ESTIU 
 
Expedient: 2022/6323 
 
Vist l’informe, emès en data 15 de desembre de 2022, pel tècnic municipal d’esports, de 
necessitat i conformitat de contractar el servei de millores del software del programa 
informàtic de gestió d’inscripcions del casal d’esports d’estiu i que es transcriu literalment a 
continuació: 
 
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 GPASoft S.L., amb NIF B 61842134, el contracte menor 
del servei de millores del software del programa de gestió del casal d’estiu, per un import 
de 3.031’05 Euros (IVA inclòs), per un termini de data inici d’execució desembre de 2022 
i data fi prevista gener de 2023. 
 
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. 
 
 
4.8.- PRP2022/1159 APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT D’UNA 
SUBVENCIÓ D’ESPORTS, DINS ELS AJUTS A PROJECTES I ACTIVITATS D'UTILITAT 
PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL 2022. GRUP 2. 
 
Expedient: 2022/6409 
 



Vist l’informe favorable de la regidoria d’Esports, respecte la justificació presentada per la 
següent entitat beneficiària d’una subvenció, dins la convocatòria d’ajuts a projectes i 
activitats d’utilitat pública i interès social, per a l’any 2022: 
 

Entitat CIF Ajut 1r pagam. Pagament pendent 
Club Patí Lliçà d'Amunt G60237765 950,00 475,00 475,00 

 
Vist que existeix saldo suficient en l’aplicació 07 3410 48000 Subvencions Esports, del 
Pressupost municipal de despeses de 2022, per fer el pagament. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la justificació presentada per l’entitat indicada, respecte l’ajut concedit dins 
la convocatòria d’Esports, dins els ajuts a projectes i activitats de l’any 2022. 
 
Segon.- Aprovar el pagament de l’import indicat a l’entitat, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària esmentada. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats 
 
 
4.9.- PRP2022/1033 RETORN INSCRIPCIONS A DE VIATGE D'IMSERSO A PERSONES 
QUE PER PROBLEMES DE SALUT NO VAN VIATJAR 
Expedient: 2022/5863 
 
L’Ajuntament, des del Casal de la Gent Gran, tramita els viatges del IMSERSO. A l’hora, 
gestiona i coordina els desplaçaments amb autocar, tant a l’anada com a la tornada, de les 
persones que participen en el viatge i que prèviament han pagat. 
 
Algunes persones, dies abans del viatge han comunicat amb l’antelació adequada que no 
podran assistir-hi per causes justificades i. En aquests casos se’ls hi retorna els diners que 
en el seu dia van avançar  per  contractar el servei. 
 
El càrrec per retorn dels autocars d’IMSERSO s’han d’imputar a la R/C:  2022/518  de la 
partida 06 3330 22609. El total de despeses a retornar és de 125 euros 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el retorn a les persones relacionades de les quantitats aportades per a la 
inscripció de viatges de l’IMSERSO als que finalment no podran acudir, que s’especifiquen 
a continuació: 
 

J.F.S.    
Import a ingressar: 50 euros 
 
J.M.B.    
Import a ingressar: 50 euros 
 
F.M.R.  
Import a ingressar: 25 euros 
 

Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 



4.10. PRP2022/1068 CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE 
CÀTERING PER LA NIT DE L’ESPORT DE 2022 
 
Expedient: 2022/5976 
 
Vist l’informe, emès en data 30 de novembre de 2022, pel tècnic municipal d’esports, de 
necessitat i conformitat de contractar el servei de càtering de la Nit de l’Esport, i que es 
transcriu literalment a continuació: 
 
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. 
 
Vista la proposta del Regidor d’educació i esports, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Truites i Patates del Centre S.L., amb NIF B67307447, el 
contracte menor del Servei: de càtering per la Nit de l’Esport corresponent a 2022, per l’import 
de 2.454,55 € més IVA, per un termini de data d’execució primer trimestre de 2023. 
 
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. 
 
 
4.11.- PRP2022/953 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN 
JOC INFANTIL PER AL PATI DE L'ESCOLA ELS PICOTS 
 
Expedient: 2022/5384 
 
És necessari procedir a l’adjudicació d’un joc infantil, tipus torre, que anirà instal·lat en el pati 
de l’escola Els Picots. 
 
S’han obtingut 3 pressupostos d’aquest tipus de joc infantil. 
 
Vista la proposta de la Regidora de territori i obres públiques 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de subministrament d’un joc infantil per al pati de l’Escola 
Picots a l’empresa BDU Espacios de Valor, SL per un import de 9.999,72 € (IVA inclòs) 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 17:50 de tot el que jo 
com a secretària certifico. 


