
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 8 DE JULIOL 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 08:30 
Hora que acaba: 09:10 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
 
També assisteixen en qualitat de convidats 
 
Felicita Romero Olivares 
Marc Palet Rodriguez 
  

 
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 1 de juliol de 2022 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’ACORDA APROVAR l’obligació comptable d’obligacions i propostes de manaments 
de pagament número O/2022/41, que conté els següents documents d’Autorització, 
Disposició i Reconeixement d’Obligació: 
 

- Moviterres de Llissá SL; condicionament de camins forestals 2022, segons Pla 
de previsió d’incendis; d’import 5.973€; amb càrrec a la partida 13/1700/22699. 

- Diputació de Barcelona; préstec 2012/00060 gestió residus; d’import 17.500€; 
amb càrrec a la partida 20/0110/91100. 

 
 



- Diputació de Barcelona; préstec 2013/0002, inversions gestió residus; d’import 
17.500€; amb càrrec a la partida 20/0110/91100. 

- Diputació de Barcelona; préstec 2014/00005 gestió residus; d’import 17.500€; 
amb càrrec a la partida 20/0110/91100. 

- Diputació de Barcelona; préstec 2015/00093 camp de futbol 7 i reforma pavelló; 
d’import 17.500€; amb càrrec a la partida 20/0110/91100. 

- Diputació de Barcelona; préstec 2016/00087 asfaltat i drenatge d’aparcaments; 
d’import 17.500€; amb càrrec a la partida 20/0110/91100. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- 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: 
 

- PRP2022/652, O.S.L., ajut de 80€ per a transport públic. 
- PRP2022/653, O.S.L., ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en 

tres lliuraments mensuals. 
- PRP2022/656, I.D.I., ajut de 210€ per targeta moneder, per un període de tres 

mesos 
- PRP2022/657, A.R.R., ajut de 120€ per a transport públic 
- PRP2022/658, M.C.C.R., Servei de Teleassistència 
- PRP2022/659, C.R.P., Prestació servei de neteja domiciliària 
- PRP2022/660, R.A.F.L., ajut de 210€ targeta moneder , per un període de tres 

mesos 
- PRP2022/661, I.D.I., ajut de 210€ targeta moneder, per un període de tres 

mesos 
 
 
3.2.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.2.1.- PRP2022/655   TRAMESA DOCUMENTACIÓ BENEFICIARIS ACOL (TIF)    
 
Expedient 2022/3468 
 
En data 21 de febrer de 2022 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a 
l'any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i 
Formació (ref. BDNS 610949), regulada per l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del 
Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació), modificada per l’Ordre 
EMT/68/2022, de 20 d'abril. 
 
La línia ACOL s'adreça a les persones migrades extracomunitàries que, trobant-se en 
situació administrativa irregular, estan en disposició de fer un arrelament social. 
 
En data 07 de març de 2022 l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt sol·licita la subvenció pel 
Programa Treball i Formació – Línia ACOL 2022 per a la contractació de 4 persones en 
situació administrativa irregular.  
 



En data 28 de juny de 2022 el Servei d’Ocupació de Catalunya publica la resolució 
definitiva atorgant 58.302,00 euros per a la contractació de 3 dels/les candidats/es 
presentats al mes de març. 
 
Per tramitar l’ACOL serà necessari els serveis d’una gestora, advocada o graduada 
social que disposin d’una signatura digital amb conveni de col·laboració amb 
l’Administració General de l’Estat, per tal que puguin enviar la documentació 
telemàticament a través de la plataforma Mercurio. Durant el mes de juny se sol·liciten 
pressupostos a diferents entitats per poder realitzar la tramitació de la documentació a 
través de la plataforma Mercurio. 
 
En data 13 de juny de 2022 l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya amb 
CIF G60267580 presenta el pressupost amb els honoraris més econòmics (160 euros 
exempts d’IVA per aplicació de l’art. 20.1.9 de la Llei 37/1992, de l’IVA per a la tramitació 
de cadascun dels expedients). En total, 480 euros. 
 
Vista la proposta del regidor de Promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’execució de la tramesa amb pagament a càrrec de l’àrea d’acció social 
a la partida 04231048002, ja que es tracta d’una tramitació per a la regularització 
administrativa de persones en situació de vulnerabilitat. 
 
 
3.3.- EDUCACIÓ 
 
3.3.1.- PRP2022/650 SOL·LICITUD D'AJUT DE TIPUS MATERIAL DEL CATÀLEG DE 
SERVEIS 2022 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL SUPORT A LA FUNCIÓ 
EDUCTIVA DE LES FAMÍLIES I ELS APRENENTATGES BASATS EN LES 
COMPETÈNCIES    
 
Expedient 2022/3389 
 
Vist que la Diputació de Barcelona va aprovar en data 23 de desembre de 2021, el Catàleg 
de serveis de l’any 2022 del Pla Xarxa de Governs Locals 2021-2023 i el seu règim regulador, 
i la convocatòria per a la concessió dels recursos. 
 
Vist que dins el Catàleg de Serveis  la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals de 
la demarcació les activitats de suport a la funció educativa de les famílies per al curs 
2022/2023 amb termini de presentació de sol·licituds fins el 30 de setembre de 2022.  
 
Vist que la regidoria d’Educació de l’Ajuntament està interessada a sol·licitar les  activitats 
que s’adjunten a aquesta proposta. 
 
Vist que dins el Catàleg de Serveis  la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals de 
la demarcació les activitats d’aprenentatges competencials per al curs 2022/2023 amb 
termini de presentació de sol·licituds fins el 30 de setembre de 2022. 
 
Vist que l’INS Hipàtia d’Alexandria ha manifestat la seva voluntat d’adhesió. 
 
Vista la proposta del Regidor d’educació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 



 
Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció de tipus material indicades, dins el Catàleg 
de serveis de l’any 2022, del Pla Xarxa de Governs Locals 2021-2023 de la Diputació 
de Barcelona, proposades per la regidoria d’Educació. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.4.- ESPORTS 
 
3.4.1.- PRP2022/595 ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL 
BAR DEL PAVELLÓ D'ESPORTS MUNICIPAL    
 
L’Ajuntament entén com una necessitat oferir el servei de bar del Pavelló Municipal 
d’Esports durant les activitats esportives que es desenvolupen a la instal·lació. 
 
L’actual concessionari ha presentat la renúncia per mitjans electrònics ENTRA 2022-
6600, el 20 de maig de 2022. 
 
L’últim dia de concessió és el 31 de maig. 
 
Rebem la voluntat del Club de Futbol Sala Vall del Tenes per ser el nou concessionari 
del bar. 
 
Vista la proposta del Regidor d’esports, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de concessió de la gestió de les instal·lacions del bar del 
Pavelló amb el Club de Futbol Sala Vall del Tenes. 
 
Segon.- Adjudicar de forma directe al Club Futbol Sala Vall del Tenes la gestió de les 
instal·lacions del bar del Pavelló d’Esports. 
 
 
3.4.2.- PRP2022/629 APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE PATROCINI AMB EL CLUB 
BÀSQUET LLIÇÀ D'AMUNT    
 
El Club de Bàsquet Lliçà d’Amunt té el primer equip a la competició de Copa de la 
Federació Catalana de Basquet i ha demanat un ajut econòmic per desenvolupat 
aquesta activitat. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’amunt vol donar suport a l’esport federatiu i a la promoció de 
l’equip a aquesta categoria. 
 
Ambdós estan d’acord a fer un contracte de patrocini de 8.000€, IVA inclòs, que beneficiï 
el Club. 
 
Vist que hi ha saldo a la partida d’Activitats Esportives número 07 – 3410 – 22609 
Activitats esportives. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista la proposta del Regidor d’esports, 
 



La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el contracte de patrocini amb el Club Bàsquet Lliçà d’Amunt. 
 
 
3.4.3.- PRP2022/662 BAIXA D'UN REBUT DEL CASAL ESPORTIU PER UN ERROR 
ADMINISTRATIU    
 
Expedient: 2022/3462 
 
El 18 de juny es va tramitar els rebuts del casal d’esports a través de la Diputació de 
Barcelona. 
 
La Sra. L.C.P. s’ha posat en contacte amb la Regidoria d’Esports perquè se li ha girat un 
rebut que no li pertoca a ella. 
 
S’ha detectat un error administratiu en la transcripció de la titularitat del rebut i es conclou 
que efectivament se li ha aplicat una tarifa que no li pertoca. 
 
El rebut que se li ha aplicat de forma incorrecte és la que té el codi de valor 2539730-8113, 
corresponent a G.D.V.. 
 
L’import del rebut és de 149,00€- 
 
Vista la proposta del Regidor d’esports, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa del rebut del Casal d’Esports amb codi de valor 2539730-8113, 
amb motiu de que, per un error administratiu, la titularitat del rebut no és correcta. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.5.- INTERVENCIÓ 
 
3.5.1.- PRP2022/663 APROVACIÓ D’UN PAGAMENT AVANÇAT A L'ATENEU 
L'ALIANÇA DE L’AJUT PER A L'ORGANITZACIÓ DE LA JUGUESCA 2022.    
 
Expedient: 2022/3539 
 
Vist l’informe de la Regidoria de Cultura de 5 de juliol de 2022, que es transcriu a continuació: 
  

“INFORME JUSTIFICACIÓ DE LA PETICIÓ D’AVANÇAMENT DEL PAGAMENT 
EN CONCEPTE DE JUGUESCA A L’ENTITAT ATENEU L’ALIANÇA EN EL 
MARC DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 2022 
 
Que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt te subscrit un conveni de col·laboració amb 
l’entitat Ateneu l’Aliança per promoure l’enriquiment de la vida cultural del 
municipi. 
 
Que al conveni, l’Ateneu l’Aliança es compromet a organitzar l’activitat La 
Juguesca, en el marc de la Festa Major, per la qual l’Ajuntament li donarà un 
suport econòmic de 17.500,00€, 15.000,00€ dels quals van destinats a la 



organització de les proves i 2.500,00€ a les colles per sufragar les despeses de 
participació en les proves, a raó de 500€ per colla. 
 
Que l’apartat I.B.2 del conveni, indica que el pagament del 75% de l’import de la 
organització de les proves es portarà a terme el 15 de juliol de cada any, el 25% 
restant, així com la part corresponent a la despesa de les 5 colles, es pagarà un 
cop rebuda la justificació de la totalitat de l’ajut. 
 
Que la junta de l’entitat manifesta la necessitat de rebre la subvenció quan més 
aviat millor donat que estan organitzant les proves durant el juliol i han d’atendre 
compromisos econòmics de contractació de serveis i compra de material. 
 
CONCLUSIÓ 
 
Per tot l’exposat anteriorment, emeto informe FAVORABLE per tal que es faci 
efectiu el pagament de 11.250,00€, corresponent al 75% de la subvenció de 
15.000,00 € per a organització de La Juguesca 2022.” 

 
Vist que hi ha saldo suficient en la partida 01 3380 48001 del Pressupost municipal de 
despeses de 2022, per atendre aquest pagament. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pagament a l’Ateneu l’Aliança, de l’import de 11.250,00 euros, en 
concepte de pagament avançat del 75% de l’ajut previst al conveni de col·laboració amb 
l’Aliança, per a l’organització de les activitats de La Juguesca 2022. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2022/664 CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA PER L’”EMBARRACA’T 2022” 
 
Expedient 2022/3546 
 
El proper mes de setembre, entre els dies 1 i 11, tindrà lloc la Festa Major de Lliçà 
d’Amunt. 
 
Un dels espais més consolidats de la festa és l’Embarraca’t on, entre d’altres, es 
programen actuacions musicals els dies 9, 10 i 11 de setembre. 
 
Es requereixen fer contractacions de les agrupacions musicals que conformaran el 
programa de la Festa Major d’enguany . 
 
S’adjunta a aquest proposta informe de necessitats de contracte menor dels grups que 
s’indicaran, així com els contractes de les actuacions, prèviament revisats, i les reserves 
de crèdit corresponent. 
 
Vista la proposta del regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 



 
Únic.- Aprovar les contractacions dels següents grups musicals per la seva actuació a 
l’”Embarraca’t” de la Festa Major 2022: 
 
- Seguridad Social, per import de 16.940,00 € 
- Mojinos Escozíos, per import de 14.520,00 € 
- Orquestra Simfònica Vozes, per import de 7.260,00€ 
- Festa Vaparir Tour 2022, per import de 7.865,00 € 
 
 
4.2.- PRP2022/668 BAIXA VOLUNTÀRIA PARADA 73 i 100 DEL MERCAT 
SETMANAL 
 
Expedient 2022/3659 
 
La Sra. I.S.M. com a titular de la parada número 100 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà 
d'Amunt, ha demanat per instància rebuda amb registre d'entrada número 634, la baixa de la 
parada. 
 
El Sr. M.G.G. com a titular de la parada número 73 del mercat setmanal del diumenges a Lliçà 
d’amunt, ha demanat per instància rebuda amb número de registre d’entrada número 8744, la 
baixa de la parada. 
 
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 sol·licitada per la senyora I.S.M., com a titular de la parada 100 amb 
número de registre d’entrada 634. 
 
Segon.- Acceptar la baixa presentada per el senyor M.G.G., titular de la parada 73 amb número 
de registre d’entrada 8744. 
 
Tercer.- Donar de baixa els rebuts del mercat Ref. Valor 02539755/0000000075 primer trimestre 
2022 a nom de I.S.M i Ref. Valor 02539753/0000000072 tercer trimestre 2022 a nom de M.G.G. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord als interessats. 
 
 
4.3.- PRP2022/669 BESTRETA ACTIVITAT CASAL JOVE TIBIDABO 
 
Expedient: 2022/3570 
 
La Regidoria de Joventut organitza el Casal Jove 2022. Dintre de les activitats previstes 
hi ha la sortida al Tibidabo, les entrades han de pagar-se en metàl·lic i el cost de les 
mateixes és de 277,50€, que es carregaran a l’RC número 2022/348. 
 
Vista al proposta del regidor de Joventut, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar una bestreta de 277,50€, per a la sortida al Tibidabo, dins de les 
activitats del Casal Jove 2022, que haurà de poder-se recollir a partir de dilluns dia 11 
de juliol. 
 
 



4.4.- PRP2022/673 CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI 
D’INFLABLES PEL CASAL D’ESPORTS 2022 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist l’informe, emès en data 6 de juny de 2022, per Arnau Bachs Bofill tècnic municipal, 
de necessitat i conformitat de contractar el servei d’inflables pel casal esportiu 2022, i 
que es transcriu literalment a continuació: 
 

INFORME DE NECESSITAT I CONFORMITAT DE CONTRACTE MENOR 
SERVEIS VEC 
INFERIOR A 15.000€) 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Es necessària la contractació del Servei: inflables i tobogan aquàtic pels casals 
esportius 2022, del Centre, Palaudaries i Ca l’Artigues. 
 
 Import de 4.100,00 més IVA 
 Empresa: Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
 CIF: P0810600G 
 Termini 15 de juliol 
 Partida pressupostaria: 2022/ 
 RC: 2022/360 
 Núm. Expedient: 2022/3545 
 Descripció del contracte: inflables i tobogan aquàtic pels casals esportius 2022, 
del centre, Palaudaries i Ca l’Artigues. Inclou muntatge, desmuntatge i 
dinamització de 
l’activitat amb monitors. 
 Tots els imports (amb IVA i sense): 4.961,00€ amb IVA, 4.100,00 € sense IVA. 
 % IVA o exempció: 21% IVA 
 Adjudicatari: Festes infantils Mobilparc SL, B61415576, Premià de Dalt, 
Barcelona- 
 Codi CPV: 
□ S’han sol·licitat tres ( o els que es requereixin) pressupostos a les empreses que 
seguidament s’indiquen, essent l’oferta més avantatjosa per la seva relació 
qualitat/preu la que 
es proposa. 
R.E. nº Empresa Import 
(iva exclòs) 
Import 
(iva inclòs) 
1 Festes infantils Mobilparc SL 4.100,00 € 4.961,00€ 
2 0,00 
3 0,00 
□ Que no ha estat possible sol·licitar tres pressupostos perquè hem hagut de 
modificar la 
comanda a últim moment, que ha fet que superés els 3.000€ perquè hi ha molts 
més nens i no arribem a temps abans de l’activitat. 
 
Que es considera que el contractista adjudicatari reuneix els requisits de capacitat 
i solvència necessaris per a realitzar la prestació i que no està incurs en cap 
prohibició de contractar 
d’acord amb l’article 71 de la Llei 9/2017 de Contractes del sector públic. 
 



2.-NO SUPERACIÓ DELS LLINDARS DE L’ARTICLE 118.1 LCSP 
Que es tracta de contractes de valor estimat inferior a: 
-15.000 euros-contractes serveis i subministraments 
 
3.- NECESSITAT I IDONEITAT DEL CONTRACTE 
Que d’acord amb l’article 28 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, les 
necessitats 
que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del 
seu objecte i contingut per satisfer- les, son les següents: 
Activitat extraordinària dins del casal d’estiu del municipi que consisteix en 
inflables i tobogan 
aquàtic pels casals esportius 2022, del centre, Palaudaries i Ca l’Artigues. Inclou 
muntatge, desmuntatge i dinamització de l’activitat amb monitors. 
 
4.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT 
D’acord a l’article 63.3. a) l’Ajuntament utilitza un procediment diferent a l’obert o 
al restringit, ja 
que el present contracte es troba dins dels llindars de l’article 118.1. 
 
5.- INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 
Que l’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnic i humans necessaris per realitzar 
el treball, i 
per tant es considera necessari la contractació d’una empresa externa per la 
realització dels 
mateixos, considerant que l’actuació que es pretén contractar es adequada a la 
finalitat que es persegueix. 
 
6.- JUSTIFICACIÓ DE QUE NO EXISTEIX FRACCIONAMENT (indicar l’opció 
que correspongui entre les dues següents): 
□ Que no s’ha fraccionat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles 
generals de la contractació i que el contractista amb que es proposa la subscripció 
d’aquest contracte no ha estat contractat mitjançant contractes menors que 
individual o conjuntament superin la xifra indicada per a la contractació menor dins 
del mateix exercici pressupostari. 
□ Que no es pot justificar el que s’estableix a l’article 118.3 de la Llei 9/2017 de 
Contractes del 
Sector Públic, però que actualment aquest expedient està pendent de 
regularització mitjançant 
la licitació del contracte, trobant-se actualment en: 
 Elaboració de plecs. 
 Expedient de licitació aprovat. 
 
7.- DESPESA AMB FINANÇAMENT AFECTAT: 
□ Si 
A Lliçà d’Amunt, 6 de juliol de 2022 
 

FONAMENTS JURÍDICS 
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 Festes infantils Mobilparc SL. amb NIF B61415576, el 
contracte menor del servei d’inflables pel casal d’esports 2022 , per un import de 



4.961,00€ Euros (IVA inclòs), per un termini de data inici d’execució 15 de juliol i data fi 
prevista 15 de juliol. 
 
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. 
 
 
4.5.- PRP2022/674 CONVOCATORIA LICITACIO PROCCEDIMENT URGENT PEL 
SERVEI DE CATERING DE L’HOMENATGE A LA VELLESA FESTA MAJOR 2022 
 
Expedient: 2022/3473 
 
La Junta de Govern Local, el passat 11 d’abril de 2022, va aprovar els Plec de Clàusules 
Administratives i Tècniques particulars de la contractació dels serveis de càtering en 
l’acte de l’Homenatge a la Vellesa així com la convocatòria de la licitació. 
 
Després de publicat l’anunci de licitació al Perfil del Contractant i havent finalitzat el 
termini de presentació d’ofertes va resultar que cap empresa es va presentar i la Junta 
de Govern Local, en la sessió efectuada el 2 de maig de 2022 va adoptar l’acord de 
declarar desert el concurs. 
 
Vista la impossibilitat de cap empresa de complir amb el preu i les condicions indicades 
al Plec de Clàusules administratives i tècniques, donat l’encariment de preus generalitzat 
del mercat, és necessari tornar a licitar aquest contracte de forma urgent, donades les 
dates actuals i tenint en compte que la contractació ha de quedar resolta durant el mes 
de juliol. 
 
S’adjunta l’informe de necessitat de la contractació i el Plec de Clàusules Administratives 
i Tècniques Particulars. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura,  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques Particulars de la 
contractació  dels serveis de càtering en l’acte de l’Homenatge a la Vellesa de la Festa 
Major 2022, per procediment d’urgència. 
 
Segon.- Aprovar la licitació dels serveis de càtering en l’acte de l’Homenatge a la Vellesa 
de la Festa Major 2022 amb càrrec a l’aplicació 01 3380 22609 del vigent pressupost. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 09:10 de tot el que jo 
com a secretària certifico. 


