
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 30 DE MAIG DE 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:05 
Hora que acaba: 18:35 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Otrozco 
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 23 de maig de 2022 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’ACORDA APROVAR la relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de 
pagament número O/2022/31, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició 
i Reconeixement d’Obligació: 
 

- Roda, Meritxell; direcció de l’espectacle “Catalunya princesa meva”; d’import 3.180€; 
amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

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



- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria 
orgànica a planta, abril 22, impropis 2,61%; d’import 6.199,57€; amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides resta, 
abril 22; d’import 6.867€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades resta, 
abril 22, d’import 37.494,47€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades resta, 
directe Mataró, abril 22; d’import 6.835,53€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- RECURSOS HUMANS 
 
PRP2022/534 NOMENAMENT D’UN ARQUITECTE SUPERIOR I CREACIÓ DE 
BORSA DE TREBALL 
  
Expedient: 2022/1021 
 
Vista la proposta formulada pel Tribunal encarregat de jutjar i pronunciar-se sobre el concurs-
oposició per la provisió amb caràcter d’urgència de la plaça de Tècnic/a superior arquitecte i 
constitució d’una borsa de treball, en règim funcionari interí.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Nomenar, amb efectes 1 de juny de 2022, com a Tècnic superior arquitecte en règim 
funcionari interí al senyor S. M. N  
 
Segon.- Aprovar la constitució de la borsa de treball.  
 
Tercer.- Comunicar el seu nomenament a l’interessat.  
 
 
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 ACORDA ATORGAR els 
següents ajuts amb problemàtica econòmica i/o social: 
 

- PRP2022/508; M.C.F., un ajut de 80€ per a transport T-Jove, per anar a centre 
escolar 

- PRO2022/512; A.P.L., un ajut de 360€ targeta moneder per alimentació i higiene 
- PRP2022/516; S.T.R., un ajut de 118,05€ per a transport T-Jove de 3 zones 

bonificada 
- PRP2022/518, S.T.R., un ajut de 118,05€ per a transport T-Jove de 3 zones 

bonificada 
- PRP2022/522; J.S.R., un ajut de 300€ per a alimentació. 
- PRP2022/524; A.M.C.R., un ajut de 300€ per renovació targeta d’aliments 
- PRP2022/527; M.A.B., un ajut de 1.064€ per necessitats educatives especials. 
- PRP2022/528; M.T.M.D.B.H., un ajut de 210€ per renovació targeta moneder 
- PRP2022/529; L.I.A.M.; un ajut de 240€ per renovació targeta d’aliments 

 
 
 



3.3.- SECRETARIA 
 
3.3.1.- PRP2022/520   ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DE VORERES 
  
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació del Procediment per a 
l’adjudicació del contracte del servei de manteniment de voreres del municipi de Lliçà 
d’Amunt, i havent-se estimat com a correcta i degudament motivada, una vegada 
acreditat el compliment dels requeriments efectuats a l’empresa proposada -i única 
presentada-, tot això dins de termini. 
  
Vist l’informe favorable de la fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes legalment, 
ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte del servei de manteniment de voreres del municipi de 
Lliçà d’Amunt a l’empresa SERVOBIAT, S.L., d’acord amb la següent puntuació 
obtinguda pel licitador: 
 
Puntuació total:     73,75 punts 
Judicis de valor:      30 punts 
Proposta econòmica i tècnica presentada  43,75 punts 
El detall dels preus són els següents: 
 
Concepte   Preu ofertat (s/iva)    Puntuació  
 
Enderroc de solera de formigó:  9 €/m2    Millora de preu:   8,75 punts 
Enderroc de panot:   7,20 €/m2   Millora de preu:   8,75 punts 
Enderroc de vorada:   9 €/ml    No millora preu 
Excavació de terres:   8 €/m2    No millora preu 
Fer base per a vorada:   18 €/ml    No millora preu 
Fer planxé de formigó:   9,9 €/m2   Millora de preu:   8,75 punts 
Col·locació de “bordillo”:   11,70 €/m2   Millora de preu:   8,75 punts 
Col·locació de panot:   18 €/m2    Millora de preu:   8,75 punts 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal i a l’adjudicatari, citant-lo per a 
concórrer a la signatura a partir del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. 
 
Tercer.- Publicar aquesta acord juntament amb tots els informes al Perfil del contractant. 
 
 
3.3.2.- PRP2022/526 LICITACIÓ DE L’ARRENDAMENT DE LES INSTAL·LACIONS I 
ELS BENS DEL BAR DEL PARC DEL TENES    
 
Expedient: 2640/2022 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt és propietari de les instal·lacions i els bens del Bar del 
Parc del Tenes de Lliçà d'Amunt, amb adreça a l’Avinguda Països Catalans, número 65-
77 del municipi. 
 
Per poder donar servei durant els mesos d’estiu, és d’interès municipal licitar el seu 
arrendament amb caràcter d’urgència.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 



Primer.- Aprovar el plec de condicions que ha de regir l’arrendament de les instal·lacions 
i els bens del Bar del Parc del Tenes de Lliçà d'Amunt, mitjançant procediment obert i 
forma licitatòria atenent a diversos criteris.  
 
Segon.- Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris 
per dur a terme l’operació.  
 
 
3.3.3.- PRP2022/533 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER L'EXECUCIÓ DE LES 
OBRES DEFINIDES EN EL PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL PARC ROSA ORIOL 
ANGUERA, AL BARRI DE CA L'ARTIGUES  
 
Expedient: 2022/1193 
 
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació del Procediment per a 
l’adjudicació del contracte per l'execució de les obres definides en el Projecte d'execució 
del parc Rosa Oriol Anguera, al barri de Ca l'Artigues del municipi de Lliçà d'Amunt, i 
havent-se estimat com a correcta i degudament motivada, una vegada acreditat el 
compliment dels requeriments efectuats a les empreses proposades, tot això dins de 
termini. 
 
En aquest sentit, va instar-se a la societat Parcs i Jardins Catalunya, SL a exposar les 
característiques tècniques de la seva oferta que li permetien presentar una oferta 
anormalment baixa, a fi i efecte de descartar que es tractés d’una oferta temerària. 
 
Davant d’aquest requeriment de justificació d’oferta, notificat el 29 d’abril de 2022, 
l’empresa interessada en data de 4 de maig de 2022 (Registre d’Entrada núm. 5775) va 
aportar informe justificatiu de l’oferta presentada. Respecte aquesta documentació 
aportada, l’Arquitecte municipal va emetre informe el 13 de maig de 2022 informant 
favorablement la documentació presentada i acceptant la justificació de la coneguda 
oferta, justificació admesa per la Mesa de Contractació mitjançant acta de 16 de maig 
de 2022.   
 
Vist l’informe favorable de la fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció. 
 
la Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes legalment, 
ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte per l'execució de les obres definides en el Projecte 
d'execució del parc Rosa Oriol Anguera, al barri de Ca l'Artigues del municipi de Lliçà 
d'Amunt a l’empresa Parcs i Jardins Catalunya, SL, en ser l’oferta amb millor preu, per 
un import de 317.354,62 € (IVA exclòs), d’acord amb les següents ofertes presentades 
pels licitadors, : 
 
Import ofertat (màxim 413.223,14 €, iva exclòs) 
 
Núm. Licitador Import (IVA exclòs) 
01 Projectes i manteniments Ecoverd, SL 396.749,56 €  
02 Parcs i Jardins Catalunya, SL 317.354,62 €  
03 Bigas Grup, SL 402.560,06 € 
04 Construcciones y Obras Públicas Dibesa, SL 403.000,00 € 
05 Construcciones y Servicios Faus, SA 390.908,48 € 
06 Izer Ingenieria y Economia SL 360.330,58 € 

 



Segon.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal i a l’adjudicatari, citant-lo per a 
concórrer a la signatura a partir del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la resta de participants en la licitació. 
 
Quart.- Publicar aquesta acord juntament amb tots els informes al Perfil del contractant. 
 
 
3.4.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.4.1.- PRP2022/525   CANVI DE TITULAR DE LA PARADA 68 DEL MERCAT 
SETMANAL DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Expedient: 2022/2645 
 
El Sr. R.M., titular de la parada núm. 68 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, 
ha sol·licitat, per instància rebuda amb registre d'entrada número 5319 el canvi de titular per 
“Cessament voluntari” al senyor Y.R. com a titular. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet el canvi de titular i suplent, de la parada sempre 
que estigui al corrent de les obligacions tributàries.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Aprovar el canvi de titular de la parada 68 del mercat setmanal, essent el nou titular 
Y.R. 
 
Segon: Girar-li el rebut de la taxa del mercat a partir del corresponent al 3r. trimestre de 2022, 
d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
Tercer: Comunicar aquest acord a l'interessat. 
 
 
3.5.- INTERVENCIÓ 
 
3.5.1.- PRP2022/530 APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ I DEL PAGAMENT DE LA 
RESTA DE L’AJUT DEL CONVENI I LA SEVA ADDENDA, PER AL FINANÇAMENT 
DE LES OBRES PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL AMBIENTAL ADIENT DE LA SALA 
DE TEATRE-CONCERTS DE L’ATENEU L’ALIANÇA DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Expedient: 2022/209 
 
Vist l’informe tècnic de la regidoria de Cultura de 26 de maig de 2022, favorable respecte la 
justificació presentada per l’entitat Ateneu l’Aliança, de la subvenció atorgada per 
l’Ajuntament mitjançant conveni signat el 10.03.2020 i la seva addenda signada el 
22.12.2020, per al finançament de les obres per a l’obtenció del títol ambiental adient de la 
sala de teatre-concerts de l’Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt, que es transcriu a continuació:  
 
“INFORME TÈCNIC PER A LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI PER AL FINANÇAMENT 
DE L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL AMBIENTAL ADIENT DE LA SALA DE TEATRE-
CONCERTS DE L’ATENEU L’ALIANÇA DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 

Vist els documents adjunts: 
 

- Conveni llicència ambiental (10/03/2020) 



- Pressupost inicial i final obres amb desviació (11/2020) 
- Primera justificació factures (RE 2020-10134 de data 11/11/2020) 
- Informe tècnica cultura (9/12/2020) 
- Informe enginyer municipal (9/12/2020) 
- Addenda al conveni inicial (22/12/2020) 
- Segona justificació factures (RE 2021-14372 de 17/12/2021) 
- Acta de control definitiva EICON revisada (RE E/000168-2022 de 13/05/2022) 
- Informe tècnic atorgament llicència Aliança (EXPED Activitats 6/09 de 9/5/2022) 
- Informe enginyer municipal (24/5/2022) 

 
Antecedents: 

 
En data 10 de març de 2020, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Ateneu l’Aliança van signar un 
conveni per finançar les obres per a l’obtenció de la llicència ambiental de la sala. Pressupost 
total previst de les obres: 30.000€. Ajuntament de Lliçà d’Amunt es compromet al pagament 
del 50%, per import de 15.000€. Ateneu Aliança ha d’assumir el 50% restant. 
 
En data 21 d’octubre de 2020, en una reunió entre l’Ateneu l’Aliança i l’Ajuntament, l’entitat 
manifesta les dificultats per complir amb els terminis definits al conveni, a causa de la 
pandèmia de la covid19, a més a més d’una desviació del pressupost inicial per import de 
13.721,90€, derivada de les partides “magatzem del bar” i “instal·lacions”. Es determina que 
l’Ajuntament faci una aportació addicional de 5.000€ per sufragar part de la desviació 
pressupostària. Es signa una addenda al conveni inicial per regular la nova aportació. 
 
En quant als pagaments, s’acorda al primer conveni fer un pagament del 90% a la signatura 
(13.500€) i a l’addenda, un pagament avançat del 50% (2.500€).  
 
En data 17 de desembre de 2021 l’Ateneu l’Aliança, mitjançant instància amb RE 14372, 
presenta justificació total dels ajust rebuts per import de 54.733,50€ per justificar el total del 
conveni i l’addenda (30.000€ + 10.000€). Queda pendent l’acta de control favorable per part 
de l’empresa EICON i, donat que es requisit de l’addenda haver obtingut la llicència ambiental 
abans de rebre l’import restant d’ambdós ajuts es comunica a l’entitat aquesta decisió. 
 
En data 9 de maig de 2022 l’empresa EICON presenta al registre de l’Ajuntament l’acta de 
control favorable i l’enginyer municipal emet informe tècnic municipal d’atorgament de la 
llicència.  
 

Consideracions: 
 
Vist l’informe de l’enginyer municipal de data 24 de maig de 2022, on manifesta que les 31 
factures per import total de 54.733,50€ que presenta l’Aliança en el RE 2021-14372 s’avenen 
amb l’objecte de les obres d’adequació de la sala per a la obtenció de la llicència i justifiquen, 
amb escreix, l’import de 40.000,00€ requerit per justificar ambdós ajuts. 
 
Vist l’informe tècnic municipal, emès en data 9 de maig de 2022 (EXPED d’atorgament de 
llicència 6/09), on l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt atorga definitivament la llicència ambiental 
a l’entitat Ateneu l’Aliança.  
 

Conclusions: 
 
S’han complert tots els requisits i s’ha justificat correctament, tant el conveni signat en data 
10 de març de 2020, com l’addenda al conveni de data 22 de desembre de 2020. 
 



En aquest sentit, emeto informe favorable per a què es procedeixi al pagament del 10% 
pendent del conveni inicial, per import de 1.500€, i del 50% restant de l’addenda al conveni, 
per import de 2.500€, que ambdós fan un total de 4.000€.” 
 
Vist que en el Pressupost municipal de despeses 2022 hi ha les següents operacions amb 
saldo, per atendre els pagaments indicats: 
 
N. Operació Fase Aplicació Saldo Nom tercer Concepte 
220200017390 ABO 2020 17 3300 78000 1.500 Ateneu l'Aliança de Lliçà d'A. Conveni 2020-títol ambiental 
220200017389 ABO 2020 17 3300 78000 2.500 Ateneu l'Aliança de Lliçà d'A. Conveni-addenda títol ambiental 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar la justificació presentada per l’entitat Ateneu l’Aliança, respecte la 
subvenció atorgada per l’Ajuntament mitjançant el conveni i la seva addenda abans indicats, 
per al finançament de les obres per a l’obtenció del títol ambiental adient de la sala de teatre-
concerts de l’Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt. 
 
SEGON: Aprovar el pagament de 4.000€ a l’Ateneu l’Aliança, dels quals 1.500€ 
corresponen al 10% restant de l’ajut atorgat pel conveni signat el 10.03.2020, esmentat 
anteriorment, i 2.500€ al 50% restant de l’addenda al conveni. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.6.- COOPERACIÓ I MIGRACIÓ 
 
3.6.1.- PRP2022/535   PROPOSTA AJUT PER ACOLLIMENT D’UNA REFUGIADA 
D'UCRAÏNA AL C. GUATLLA  
 
Expedient: 2022/2679 
 
El dia 24 de maig, el personal de la Regidoria de cooperació i migració ha mantingut una 
entrevista amb la senyora I.I., veïna de Lliçà d’Amunt i residència al carrer -----, que s’ha posat 
en contacte amb la regidoria per sol·licitar ajuda per a l’acolliment d’A.K. – 13/10/1990 
 
Desprès de l’entrevista, feta conjuntament amb l’educadora social, i havent comprovat la 
seva situació i necessitats. 
 
Vista la proposta del Regidor de cooperació i migració, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’accés al banc d’aliments, 1 cop al mes, amb productes de primera 
necessitat, per a 1 persona refugiada a causa del conflicte d’Ucraïna al carrer ------ 
 
Segon.- Aprovar també l’accés al transport públic mitjançant una targeta mensual T-Usual 
per aquesta persona. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS. 
 



4.1.- PRP2022/506   APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REFORMA DE 
VESTUARIS DEL GIMNÀS DE CAN SALGOT 
 
Expedient: 2022/2501 
 
Els Serveis Tècnics municipals han redactat el Projecte de Reforma dels actuals vestuaris 
del gimnàs de Can Salgot. 
 
El pressupost municipal disposa de la partida 07-9240-62300 per a l’any 2022 per a poder 
executar les obres posteriors a través de la licitació corresponent. 
 
El projecte s’ajusta a les necessitats actuals del gimnàs i preveu la millora i actualització de 
les instal·lacions. 
 
Vista la proposta de la Regidora de territori i obres públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de Reforma dels vestuaris del gimnàs de Can Salgot, 
redactat pels Serveis tècnics municipals. 
 
Segon.- Publicar aquest acords als diaris oficials corresponents. 
 
 
4.2.- PRP2022/539 ADJUDICACIÓ DE LES OBRES COMPLEMENTÀRIES PER A LA 
CREACIÓ  D’UN APARCAMENT A L’AIRE LLIURE A L’AVINGUDA PAÏSOS 
CATALANS CANTONADA CARRER INDÚSTRIA 
 
Expedient: 2022/2649 
 
És necessària la contractació de les obres complementàries per a la creació d’un 
aparcament a l’aire lliure en l’Avinguda Països Catalans cantonada Carrer Indústria. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i obres públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar les obres complementàries per a la creació d’un aparcament a l’aire 
lliure en l’Avinguda Països Catalans cantonada Carrer Indústria, a l’empresa Agustí y 
Masoliver, SA (AMSA) per un import de 16.277,16 € més IVA 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
4.3.- PRP2022/540 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LES OBRES DE 
REASFALTAT DE FLONJALLS EN VARIS CARRERS DEL MUNICIPI 
 
Expedient: 2022/2680 
 
Es necessària la contractació de les obres de reasfaltat de flonjalls en varis carrers del 
municipi, concretament al Carrer Pica d’Estats i l’Avinguda Països Catalans 
 
S’han obtingut 3 pressupostos per a l’execució de les obres, essent l’oferta més 
avantatjosa la de Construccions Deumal. 
 



Vista la proposta de la Regidora de Territori i obres púbiques; 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar les obres de reasfaltat de flonjalls en varis carrers del municipi a 
l’empresa Construccions Deumal, SA per un import de 32.594 € + IVA 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
4.4.- PRP2022/542 APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ PELS TREBALLS D’ACLARIDA 
D'ARBRAT A UNA PART DE LES FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
FORESTALS 
 
Expedient: 2022/2543 
 
Vist l’informe del tècnic municipal de medi ambient sobre la necessitat d’efectuar una 
aclarida de l’arbrat en una part de les franges de protecció contra incendis forestals. 
 
Vistos els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques dels treballs 
d’aclarida de l’arbrat en una part de les franges de protecció contra incendis forestals 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la licitació de les feines d’aclarida de l’arbrat d’una part de les franges 
de protecció contra incendis forestals per un import de 14.627,11 € (IVA exclòs) 
 
 
4.5.- PRP2022/500 DEVOLUCIÓ DE L’IMPORT DEL BUS A USUARIS DEL IMSERSO 
 
Expedient: 2022/2479 
 
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 pel servei. 
 
Algunes persones, dies abans del viatge no poden assistir-hi per causes justificades i 
amb  l’antelació adequada. 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: 2022/273 de la 
partida 06 3330 22609. El total de despeses a retornar és de 150 euros 
 
Vista la proposta de la Regidora de gent gran 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Fer el retorn a les persones relacionades de les quantitats que s’especifiquen: 
 
C. R. R. DNI: --------- 
Compte bancari: ------------------------ 
Import a ingressar: 50 euros 
 



A. F. M.DNI: -------- 
Compte bancari: ------------------------ 
Import a ingressar: 50 euros 
 
J. V. G. DNI: --------- 
Compte bancari: ------------------------ 
Import a ingressar: 50 euros 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats 
 
 
4.6.- PRP2022/521 ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA 
REDACCIÓ DEL PAE PER LA IMPLANTACIÓ DEL TANATORI EN SÒL NO 
URBANITZABLE 
 
Expedient: 2022/2418 
 
És necessària la contractació de la redacció del projecte d’actuació específica per a la 
implantació del Tanatori en el recinte del Cementiri, que consta qualificat en terreny 
d’Equipaments en el Sòl No Urbanitzable. 
 
S’han demanat 3 pressupostos de despatxos d’arquitectura per a la redacció d’aquest 
document. 
 
Vista la proposta de la Regidora de territori i obres públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Adjudicar el Contracte de serveis per la redacció del Projecte d’Actuació 
Específica per a la implantació del Tanatori en sòl no urbanitzable, a l’arquitecte J. O. P. 
B.per un import global de 8.107 € (IVA inclòs) 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió, essent  les 18:35 h., de tot el que 
jo com a secretària certifico. 
 


