
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 3 D’OCTUBRE DE 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:00 
Hora que acaba: 18:45 
 
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 DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, que fou 
el dia 26 de setembre de 2022 

 
 

2.- DESPESES 
 
S’ACORDA APROVAR  la relació comptable d’obligacions i propostes de manament de 
pagament número O/2022/59, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició 
i Reconeixement d’Obligació: 
 

- Alonso Masanas Bernat, Programa model Festa Major 2022; d’import 3.968,80€; 
amb càrrec a la partida 01/3380/22809. 

- Associació per la Difusió del Folklore (Adifolk), actuació de dos grups a les Jornades 
Folklòriques Internacionals; d’import 3.600€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Baldovi Gil, Víctor; lloguer de carpes de 3x3 i tarima; d’import 3.938,55€; amb càrrec 
a la partida 01/3380/22609. 

- Promocions Artístiques Victori SL; Contractació espectacle “Yo sobreviví a la EGB”; 
d’import 4.356€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 



- Promocions Artístiques Victori SL; Contractació espectacle “Natural Women”; 
d’import 4.477€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Nael Eveniment SL; lloguer escenari, de 6 a l’11 de setembre; d’import 10.769€; amb 
càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Mallol Restauració SL; Sopar de les Àvies, menús adults, postres, copa de cava, 
rodets de fusta; d’import 34.042,18€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Clasicos del Futuro SL; actuació del grup “Seguridad Social”; d’import 16.940€; amb 
càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Consorci Besòs Tordera; Prestació Servei de clavegueram del Lliçà d’Amunt, març 
22; d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 

- Consorci Besòs Tordera; obres de reposició i millora de clavegueram del Lliçà 
d’Amunt, març 22; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 

- Consorci Besòs Tordera; Prestació Servei de clavegueram del Lliçà d’Amunt, abril 
22; d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 

- Consorci Besòs Tordera; obres de reposició i millora de clavegueram del Lliçà 
d’Amunt, abril 22; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 

- Consorci Besòs Tordera; Prestació Servei de clavegueram del Lliçà d’Amunt, maig 
22; d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 

- Consorci Besòs Tordera; obres de reposició i millora de clavegueram del Lliçà 
d’Amunt, maig 22; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 

- Consorci Besòs Tordera; Prestació Servei de clavegueram del Lliçà d’Amunt, juny 
22; d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 

- Consorci Besòs Tordera; obres de reposició i millora de clavegueram del Lliçà 
d’Amunt, juny 22; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 17/1600/60900. 

- Kiloenergia Grups Electrògens i Serveis  SL; lloguer de 2 grups electrògens i material 
elèctric; d’import 4.606,47€; amb càrrec a la partida 15/9200/21300. 

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

- Associació Protectora d’Animals de Granollers; Serveis prestats el mes d’agost 2022; 
d’import 4.257,99€; amb càrrec a la partida 13/1700/22699. 

- TMA Tecnologia Medio Ambiente; Subministrament etiquetes obra Deixalleria de 
Lliçà d’Amunt; d’import 3.478,75€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; Entrada de matèria 
orgànica a planta, agost 22, impropis 2,61%; d’import 5.825,65€; amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides resta, 
agost 22, d’import 8.316,78€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades resta, 
agost 22, d’import 45.410,36€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Media Manga Mangotiere SL; Bolo Flaix FM – Va Parir Tour; d’import 7.865€; amb 
càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Montgrins SCCL; Actuació Cobla-Orquestra Montgrins el 10/9/22; d’import 13.915€; 
amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Sota la Palmera SL; Concert Orquestra Simfònica Vozes l’11/9/22; d’import 7.260€; 
amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Grup 24H; Seguretat a la prova 24H per motiu Covid + permisos; d’import 5.598,80€; 
amb càrrec a la partida 07/3410/22609. 

- Aluminios Montornès SL; Finestres 2 unitats a promo-eco + 2 cultura; d’import 
8.005,17€; amb càrrec a la partida 17/9200/62202. 

- Ramcon; neteja extra general de l’escola de Sant Baldiri; d’import 3.592,49€; amb 
càrrec a la partida 03/3230/21200. 

- Petro Santa Eulàlia SL; subministrament gasoil C; d’import 5.919,48€; amb càrrec a 
la partida 03/3230/22102. 

- Pran Delgado Producciones SL; Actuació Mojinos Escocios el 9/9/22; d’import 
14.520€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 



 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- ACCIÓ SOCIAL 
 
3.1.1.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
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: 
 

- PRP2022/707, D.G.G, un ajut de 420€ per a alimentació i higiene,  
- PRP2022/735, E.V.M., Sol·licitud d’habitatge social a la mesa d’emergència 
- PRP2022/810, M.N.S.P., un ajut de 73,58€ per alta del subministrament elèctric 
- PRP2022/819, O.L.M., un ajut de 200€ per a butà 
- PRP2022/820, H.D., un ajut de 32€ per a transport 
- PRP2022/822, S.S.M., un ajut de 300€ renovació ajut d’alimentació 
- PRP2022/843, D.G.G., un ajut de 148,69€ per a llibres escolars 
- PRP2022/854, R.C.S.R., un ajut de 420€ renovació targeta moneder 
- PRP2022/855, S.M.V., un ajut de 210€ renovació targeta d’aliments 
- PRP2022/858, M.A.N.G., un ajut de 300€ per a alimentació 
- PRP2022/859, M.G.C. i M.B.S., Servei Teleassistència (2), amb copagament de 

15,06€ mensuals 
- PRP2022/861, Y.A.R., un ajut de 94,9€ per a transport, promoció dona 
- PRP2022/862, M.P.G., un ajut de 510€ renovació ajut alimentació 
- PRP2022/863, M.L.P.H., un ajut de 360€ per alimentació, promoció dona 
- PRP2022/864, M.L.G.R., un ajut de 300€ renovació targeta d’aliments 
- PRP2022/866, J.S.T., Servei de Teleassistència 
- PRP2022/867, S.G.T., un ajut de 300€ renovació targeta d’aliments 
- PRP2022/868, F.M.R., un ajut de 210€ renovació targeta d’aliments 
- PRP2022/872, E.V.M., un ajut de 480€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/873, M.A., un ajut de 210€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/874, C.M.R., un ajut de 210€ per a alimentació i higiene. 
- PRP2022/875, A.R.I., un ajut de 360€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/876, O.S.L., un ajut de 210€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/877, E.T.E., un ajut de 210€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/878, H.M.M., un ajut de 210€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/879, Y.G.L., un ajut de 360€ per a alimentació i higiene 
- PRP2022/881, M.N.V.G., un ajut de 480€ renovació targeta moneder 
- PRP2022/882, M.E.B.R., un ajut de 360€ renovació targeta moneder 
- PRP2022/883, A.J.G., un ajut de 73,80€ targeta transport t-jove 
- PRP2022/884, A.J.G., un ajut de 300€ renovació targeta moneder 
- PRP2022/892, M.A.G., un ajut de 300€ per a alimentació i higiene 

 
 
3.1.2.- PRP2022/871   NETEJA DE L’ESPAI MUNICIPAL DEL REBOST SOLIDARI    
 
Expedient: 2022/4797 
 
Vista la proposta presentada per la Regidora d’Acció Social sobre la necessitat de procedir 
a efectuar una neteja de l’espai municipal ubicat al camí de Can Malé, on hi ha les 
instal·lacions del Rebost Solidari. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 



 
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Ramcon Empresa de Servicios S.A., 
per a la prestació puntual del Servei de neteja de l’espai municipal on hi ha ubicat el Rebost 
Solidari de Can Malé, per l’import de 1.016,80€, més l’Iva. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.2.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.2.1.- PRP2022/594 ADJUDICACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL I PRODUCTES NECESSARIS PER AL 
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I ADEQUACIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
AIXÍ COM A LA VIA PÚBLICA DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Expedient: 2022/2092  
 
El contracte de subministrament de material i productes necessaris per al manteniment, 
conservació i adequació d’equipaments municipals, així com a la via pública de Lliçà 
d’Amunt, amb l’empresa Grupo Electro Stocks SLU, finalitza el 20 de juliol de 2022. 
 
Al contracte s’indica el següent: 
 

Durada del contracte: La durada del contracte serà d’un any, a comptar de la data de 
formalització del contracte corresponent. 
 
El termini inicial del contracte es podrà prorrogar, per una altre any, per acord exprés. 
 
Preu: Per a l’any 2021, la despesa derivada d’aquesta contractació de 48.400 euros, 
IVA inclòs, la qual es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
15.1650.21000 del vigent pressupost de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
Per als exercicis 2022 i 2023, en cas de prorrogar-se l’any inicial, les partides seran: 
 
2022 96.800€ Aplicació 15.1650.21000 
2023 48.400€ Aplicació 15.1650.21000 

 
Grupo Electro Stocks SLU ha prestat un bon servei des del començament del contracte.  
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar la pròrroga del contracte de subministrament de material i productes 
necessaris per al manteniment, conservació i adequació d’equipaments municipals així 
com a la via pública de Lliçà d’Amunt, a Grupo Electro Stocks SLU. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.3.- SECRETARIA 
 
3.3.1.- PRP2022/898   RECTIFICACIO D’ERROR MATERIAL EN L’ACORD 
D’ADJUDICACIO DE SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS DE CÀRREGA 
LATERAL PEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 



 
La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 29 de juliol de 2022,  va acordar 
adjudicar el contracte de subministrament de contenidors de carrega lateral pel servei 
de recollida d'escombraries, a l'empresa següent, per l'import que s'indica: 
 
Empresa: Roto Tank SL 
Import adjudicació: 1.486.230 € Iva exclòs 
Motivació adjudicació: Millor puntuació  
 
Amb posterioritat a l’acord s’ha pogut comprovar que hi havia un error en la xifra 
d’adjudicació que constava a l’acord, atès que l’import de la proposta econòmica 
presentada per l’adjudicatari era de 1.301.485’50 €, IVA exclòs.  
 
Atès que de la vista de tot l’expedient es pot deduir que es tracta d’un error material. 
 
De conformitat a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix que, les 
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment d’ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Rectificar l’import d’adjudicació que s’indica a l’acord de la Junta de Govern 
Local del dia 29 de juliol de 2022, en el sentit que on diu  
 

- 1.486.230 € IVA EXCLOS 
 
Ha de dir: 
 
 - 1.301.485’50 € IVA EXCLÒS 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.4.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.4.1.- PRP2022/888 CANVI DE TITULARITAT DE LA PARADA 6 DEL MERCAT 
SETMANAL 
 
Expedient: 2022/3647 
 
El senyor F.J.B.A. titular de la parada número 6 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà 
d'Amunt, ha demanat per instància amb registre d'entrada número 9426, canvi de titular per 
Cessament voluntari i que es nomeni al senyor M.B.C. com a nou titular. 
 
Vist que el reglament del mercat permet el canvi de titular de la parada sempre que estigui al 
corrent de les obligacions tributàries.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la parada 6 del mercat setmanal, nomenant com a 
nou titular el senyor M.B.C.  
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat, a nom del nou titular, a partir del corresponent 
al 4r. trimestre de 2022. 



 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.5.- MEDI AMBIENT - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.5.1.- PRP2022/894 ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE LA LLERA DEL RIU TENES 2022    
 
Expedient: 2022/4889 
 
Vist l’informe emès pel tècnic de medi ambient sobre contracte menor pels treballs de 
conservació i manteniment de la llera del riu Tenes al tram urbà de Lliçà d’Amunt. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient i salut. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Adjudicar els treballs de conservació i manteniment de la llera del riu Tenes 2022, 
a les empreses: 
 

- J. Deumal Jubany SL, pel que fa a l’extracció de canyes, per import de 12.342,00 € 
IVA inclòs. 
 

- Aprèn Serveis Ambientals, SL: pel que fa a la restauració ambiental, per import de 
1.585,10 € IVA inclòs. 

 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.5.2.- PRP2022/895   ACCEPTACIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA PER A LA MILLORA DE CAMINS FORESTALS 2023 PER LA 
PREVENCIÓ D'INCENDIS    
 
Expedient: 2022/4931 
 
La Diputació de Barcelona presta ajut als municipis en la prevenció d’incendis forestals, tant 
en la planificació com en l’execució de tasques de manteniment. 
 
Concretament presta un ajut pel manteniment de la xarxa principal de camins forestals, l’estat 
dels quals és clau per poder extingir un incendi. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient i salut. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar el fons de prestació de la Diputació de Barcelona pel manteniment dels 
camins forestals per l’any 2023 per import de 5.772,63 €. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.5.3.- PRP2022/896 ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D’EXTRACCIÓ DE CANYA 
AL TORRENT MERDANS AL PARC DE CA L'ARTIGUES    
 



Expedient: 2022/4607 
 
Vist l’informe de contracte menor emès pel tècnic de medi ambient sobre la necessitat 
d’extreure les canyes del marge esquerre del torrent Merdans, per complementar la feina de 
construcció del nou Parc de Ca l’Artigues 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient i salut. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar els treballs d’extracció de canyes del marge esquerre del torrent Merdans 
al Parc de Ca l’Artigues, a l’empresa J. Deumal Jubany, SL per un import de 8.929,80 € IVA 
inclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.6.- INFANCIA I JOVENTUT 
 
3.6.1.- PRP2022/889   DEVOLUCIÓ ENTRADES PORT AVENTURA 2022    
 
Expedient: 2022/4896 
 
La Regidoria de Joventut va organitzar la sortida a Port Aventura 2022 durant el mes d’Abril. 
Dintre del període d’inscripció s’han produït dues inscripcions de persones en edats inferiors 
al permès a la normativa, una entrada duplicada i una altre cancel·lada dintre del període 
d’inscripció. 
 
Les devolucions de les entrades són un total de 90€, desglossats en : 
 
- R.M.N. amb import total de 60€ 
- N.A.F., amb import de 30€ 
 
Vista la proposta del Regidor de Joventut 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la devolució a les persones i pels imports indicats a la part expositiva 
d’aquest acord. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.7.- COOPERACIÓ I MIGRACIÓ 
 
3.7.1.- PRP2022/890 PROPOSTA D'AJUT PER FAMILIA REFUGIADA D'UCRAÏNA 
ACOLLIDA AL DOMICILI SITUAT AL CARRER PEP VENTURA  
 
Expedient: 2022/4909 
 
A finals del mes de maig mantenim una entrevista amb la senyora M.C.G., veïna de Lliçà 
d’Amunt i amb residència al carrer Pep Ventura, que es posa en contacte amb la regidoria 
de cooperació per sol·licitar ajuda per a l’acolliment de 
: 

- Y.A., de 38 anys 



- A.A., d’11 anys 
 
Desprès de mantenir l’entrevista conjuntament amb l’educadora social, i havent comprovat 
la situació i necessitats de la família.  
 
Vista la proposta del Regidor de Cooperació i migració; 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’accés al banc d’aliments, un cop al mes, amb productes de primera 
necessitat, per a 2 persones acollides en motiu de la guerra d’Ucraïna al carrer Pep Ventura. 
 
Segon.- Aprovar accés al transport públic mitjançant una targeta mensual TUsual i la 
tramitació de la T16 per a la menor. 
 
 
3.7.2.- PRP2022/893 SOL·LICITUD D'AJUT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER 
AL FINANÇAMENT ALS ENS LOCALS ACOLLIDORS DE PERSONES REFUGIADES 
PER LA GUERRA D'UCRAÏNA    
 
Expedient: 2022/4918 
 
L’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona ha obert una línia de 
finançament per als ens locals que han acollit persones refugiades per la guerra d’Ucraïna. 
 
L’objecte de l’ajut econòmic es el de finançar les despeses derivades d’estratègies i accions 
extraordinàries i específiques d’acollida i atenció que els ens locals hem realitzat per atendre 
les necessitats de les persones afectades per la guerra d’Ucraïna.  
 
Aquests ajuts s’atorgaran en règim de concessió directa amb concurrència i fins a esgotar 
els recursos disponibles amb els següents imports màxims per tram de població: 
 

- Fins a 10.000 habitants, fins a un màxim de 20.000 euros. 
- De 10.001 a 20.000 habitants, fins a un màxim de 40.000 euros. 
- De 20.001 a 50.000 habitants, fins a un màxim de 60.000 euros. 
- De 50.001 a 100.000 habitants, fins a un màxim de 75.000 euros. 
- De 100.001 a 300.000 habitants, fins a un màxim de 100.000 euros.  

 
Des de les regidories de cooperació i acció social, proposem sol·licitar l’esmentat ajut i per 
això adjuntem la proposta de sol·licitud. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la proposta de sol·licitud de l’ajut per al finançament als ens locals acollidors 
de persones refugiades per la guerra d’Ucraïna. 
 
 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2022/899   LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA  DE LA SRA. A.M.C. 
 
Expedient: 2022/4853 



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

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 A.M.C. Barri de Can Salgot Pitbull Terrier 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
Per tot això, 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 A.M.C. 104R 24/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.2.- PRP2022/900 LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA 
POTENCIALMENT PERILLOSA  DEL SR. J.V.S. 
 
Expedient: 2022/3407 
 
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 J.V.S. c. Montseny, 24 Rottweiler 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 
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 Justiniano Vásquez Soto 419 25/2022 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
4.3.- PRP2022/904 REVISIÓ D’AJUTS ESCOLARS DE MATERIAL ESCOLAR I 
SORTIDES ESCOLARS; I AJUTS DE QUOTES I MENJADOR PER LES ESCOLES 
BRESSOLS DEL CURS 2021/2022. 
 
La Comissió de Govern del 05 de maig de 2022 va aprovar les bases reguladores de les 
beques pel curs 2020-21 en matèria d’escoles bressol i material escolar del nostre 
municipi. 



 
Posteriorment es van aprovar els ajuts amb el Decret d’alcaldia del 27/07/2022 i es va 
obrir el període de presentació de recursos fins el 22/09/2022. 
 
Una vegada conclòs el període de presentació de recursos s’ha valorat tècnicament 
cada recurs registrat segons els barems econòmics i socials establerts en les bases 
aprovades i s’han inclòs les sol·licituds fora de termini valorades en visita a Serveis 
socials. 
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar destinar un total de 2.287,99€ de la partida d’Acció Social per assumir 
l’Ajuntament amb pressupost propi l’import dels ajuts. 
 
Segon.- Atorgar a infants i joves, d’un total de 24 sol·licituds, un ajut de material i sortides 
escolars i escoles bressols variable segons la valoració tècnica. 
 
Tercer.- Revocar de la partida d’Acció social un total de 493,00€ per una revisió del 
càlcul amb la documentació actualitzada. 
 
Quart.- Aprovar les llistes elaborades pel departament d’Acció Social amb el detall i 
informació de cada sol·licitud. 
 
Cinquè.- Trametre, a partir de la seva aprovació, la llista amb les valoracions aprovades 
o denegades per part de l’Ajuntament i les quantitats corresponents per cada concepte 
al centre escolar pertinent, perquè es pugui informar a totes les famílies. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:45h. de tot el que 
jo com a secretària certifico. 
 
 


