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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA      
6 DE MAIG DE 2019 
 
 
Lliçà d’Amunt, 6 de maig de 2019.  
 
A les 17,30 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió 
ordinària de primera convocatòria que presideix el senyor Alcalde, Ignasi Simon i 
Ortoll. Hi assisteixen els regidors i regidores Maria del Mar Pedrerol Villarroya, Jordi 
Juárez Heredia, Yolande Rose Georgette Rabault i Manel Busquets Mateu. S’ha 
excusat el regidor Antonio Polo Lama. Són assistits per la Secretària accidental de la 
Corporació, senyora Gemma Navarro i Medialdea i per l’Interventor municipal, senyor 
Antoni Hierro Medina. 
 
 
1 – DESPESES 
 
1.1.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació 
 
S’acorda aprovar les següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Casa Pareire SL; d’import 3.133,90€; amb càrrec a la partida 13/1722/22699. 
- Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SA; execució obra 

hidràulica connexions lots 6B del Pla d’Inversions a la xarxa d’aigua; d’import 
19.280,84 €; amb càrrec a la partida 15/9200/22101. 

- Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SA; execució obra 
hidràulica connexions lot 1 del Pla d’Inversions a la xarxa d’aigua impulsió Can 
Xicota; d’import 39.369,41€; amb càrrec a la partida 15/9200/22101. 

- Draulic Fren SL; d’import 3.228,83€; amb càrrec a la partida  18/1621/21400. 
- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de viatgers, mar´2019; 

d’import 47.430,15 €; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 
- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de viatgers, mar´2019; 

d’import 19.944,14€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 
- Jardineria Pedrerol SCP; treballs de manteniment i conservació de parcs i 

jardins municipals; d’import 5.141,99 €; amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 
- Endesa Energia SA; energia variable, afores Can Malé; d’import 4.138,32€; 

amb càrrec a la partida 15/1650/22100. 
- Comercial Gasuir SL; d’import 9.903,68€; amb càrrec a la partida 

18/1621/22103. 
- Associació per la Promoció de l’Aprenentatge; Projecte Creix, abril 2019; 

d’import 3.351,94€; amb càrrec a la partida 03/3230/22699. 
- Avant Serveis i Elements Urbans SL; torre escalada giratòria; d’import 

4.207,90€; amb càrrec a la partida 16/9200/21200. 
- Carlin Catalunya S.R.L.; materials oficina; d’import 3.781,88€; amb càrrec a la 

partida 16/9200/22000. 
- Comercial A. Trullàs; roba gestió de residus; d’import 3.750,90€; amb càrrec a 

la partida 18/1622/22700. 
- Sabico Seguridad Sa; quota trimestral serveis de manteniment  i connexió del 

sistema de seguretat dels edificis municipals; d’import 3.252,33€; amb càrrec a 
la partida 15/9200/21300. 

- Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt; Servei de manteniment, primer 
trimestre 2019; d’import 10.898,50€; amb càrrec a la partida 25/1532/22699. 
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- Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt; treballs realitzats a Can 
Montcau, primer trimestre 2019; d’import 6.805,77€; amb càrrec a la partida 
25/1532/22699. 

- Obres i Paviments Llovet SL; treballs obra civil per renovació de canonades 
d’aigua, dins el PIA 2018; d’import 22.491 €; amb càrrec a la partida 
17/1600/60900. 

- Obres i Paviments Llovet SL; treballs obra civil per renovació de canonades 
d’aigua, dins el PIA 2018; d’import 27.235,84€; amb càrrec a la partida 
17/1600/60900. 

- Transports i serveis Pou Padrós SL, obres al Pavelló d’esports; d’import 
5.016,66€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900. 

- Sabavial SL; treballs de pintura als carrers Ramon Casas, Empordà; d’import 
3.630 €; amb càrrec a la partida 11/4400/63300. 

- CPM Construcciones Pintura y Mantenimiento SAU; certificació desena i 
liquidació obres pendents del Casal de la Gent Gran de Palaudàries; d’import 
4.268,17€; amb càrrec a la partida 17/3370/63200. 

- CPM Construcciones Pintura y Mantenimiento SAU; certificació 1 i liquidació 
obres de cuina al Casal de la Gent Gran de Palaudàries; d’import 4.533,95€; 
amb càrrec a la partida 17/3370/63200. 

- Aran Roura, Marta; estudi geotècnic per a un local social a ca l’Esteper; 
d’import 3.656,62€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900. 

- CPM Construcciones Pintura y Mantenimiento SAU; certificació primera dels 
treballs d’urbanització exterior del Casal de la Gent Gran de Palaudàries; 
d’import 48.397,81 €; amb càrrec a la partida 17/1532/61909. 

- Oportunity Consulting JJ S.L.; treballs valoració llocs de treball, 30% de 
l’import; 5.808 €, amb càrrec a la partida 16/9200/22706. 

- Oportunity Consulting JJ S.L.; treballs valoració llocs de treball, 30% de 
l’import; 5.808 €, amb càrrec a la partida 16/9200/22706. 

 
 
1.2.- Reconeixement d’Obligació 
 
S’acorda aprovar les següents documents de Reconeixement d’Obligació 
 

- Club Bàsquet Lliçà d’Amunt; Conveni 2019, primer pagament del 75%;  
d’import 18.375 €; amb càrrec a la partida 07/3410/48001. 

 
 
2 – APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DELS AJUTS PER A QUOTES I 
MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPLAS PEL CURS 2019 – 2020 
(Pr. 365) 
 
La Regidoria d’Acció Social ha presentat per la seva aprovació les Bases reguladores dels 
ajuts econòmics pel curs 2019-2020 en matèria d’ajuts de quota i/o menjador d’escola 
bressol pels infants escolaritzats al nostre municipi. 
 
Es proposa obrir el període de recepció de sol·licituds de l’1 al 31 de maig de 2019. 
 
Es valorarà tècnicament cada sol·licitud segons els barems econòmics i socials establerts 
en les bases.  
 
Vista la proposta del Regidor d’educació i acció social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Aprovar les bases reguladores pel curs 2019-2020 en matèria d’ajuts de quota i menjador 
d’escola bressol pels infants escolaritzats al nostre municipi. 
 
 
3.- AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
3.1.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada 
usuari i la proposta del Regidor de benestar i família, la Junta de Govern Local, 
acorda atorgar els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
 

- Pr. 366; IBV; un ajut de 240€ per a alimentació, repartits en tres mensualitats. 
- Pr. 367; EMVR; una jut de 270 € per a alimentació i higiene, repartits en tres 

mensualitats. 
- Pr. 368; EMVR; prestació sel servei de treballadora familiar, una hora a la 

setmana: 
- Pr. 370; APD; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir a tres mensualitats. 
- Pr. 371; SPA; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir a tres mensualitats. 
- Pr. 376; ESM; un ajut de 69,5€ per la compra de bombones de butà, un ajut de 

50€ en concepte de medicació i una jut de 360 € per a alimentació, repartits en 
tres lliuraments mensuals. 

- Pr. 377; JP; un ajut de 90€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 
mensuals. 

- Pr. 378; MG; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, repartits en tres 
lliuraments mensuals. 

- Pr. 379; DCO; un ajut de 130€ per la compra de bombones de butà i un ajut de 
240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments mensuals. 

- Pr. 380; MCA; un ajut de 420€ en concepte d’alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- Pr. 381; MOG; un ajut de 40,20€ per a transport públic. 
- Pr. 382; GCM; un ajut de 50€ per a alimentació i un ajut de 20€ per a higiene. 
- Pr. 383; KSM; un ajut de 27,4€ per a transport públic. 
- Pr. 384; IZ; un ajut de 102€ per a transport públic. 
- Pr. 385; IDI; un ajut de 150€ per a alimentació, en tres lliuraments mensuals. 
- Pr. 386; ÀJG; un ajut de 180€ per a alimentació, a repartir en tres 

mensualitats. 
- Pr. 387; EMP; un ajut de 240€ per a alimentació, repartits en tres mensualitats. 
- Pr. 388; EMM; un ajut de 240€ per a alimentació , a repartir en tres 

mensualitats. 
- Pr. 389; ERG; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 390; AGC; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

mensualitats. 
- Pr. 392; RV; un ajut de 145,2 € per a alimentació i obtenció d’un títol de 

formació professional. 
- Pr. 394; RMM; un ajut de 150€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 

mensuals i un ajut de 60 € per a higiene. 
- Pr. 395; EMVR; un ajut de 159,04€ per al pagament dels rebuts pendents de 

subministrament elèctric. 
- Pr. 396; ARI; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, repartits en tres 

lliuraments mensuals. 
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- Pr. 369; PC; Revocació de l’import de 160€ de l’ajut de 240€ atorgat per la 
Junta de Govern Local a la sessió de 4 de març de 2019 pel canvi de la 
situació econòmica i haver superat els ingressos. 

 
 
3.2.- FRACCIONAMENT PEL PAGAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS 
 
El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-econòmica 
de la senyora MML, en el qual proposa mesures d’atorgament de fraccionament del 
pagament d’impostos municipals. (Pr. 372) 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 d’octubre de 2009, de reserva de 
facultats en base al qual aquest Ajuntament és competent per aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels 
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 

  
Primer.- Aprovar el fraccionament dels impostos i taxes municipals pendents de la 
senyora MML (taxa per gestió de residus domèstics de 2106 a 2019, i IBI de 2017 a 
2019), que sumen l’import total de 3.113,86 €, en  quotes mensuals de 30€, en virtut 
de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals. 
 
Segon.- Revisar aquest acord en el termini de d’un any. 
 
 
3.3.- COMPRA DE MATERIAL D'AJUDES TÈCNIQUES EN PRÉSTEC ALS USUARIS 
DE SERVEIS SOCIALS, ANY 2019 (Pr. 398) 
 
L’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, dins del projecte D’Ajudes 
Tècniques, que comprèn material ortopèdic i tècnic i que s’ofereix  a través de préstec als 
usuaris que ho requereixen , té necessitats de comprar nou material per actualitzar i tenir 
material adequat com cadires de rodes, dutxes per gent gran, crosses, etc. 
 
Per la qual cosa s’ha demanat 3 pressupost a diferents empreses especialitzades, que 
detallem a continuació: 
 
1.- Ortosoluciones S.L.U.; pressupost 6.998,12€ 
2.- Ortopèdia del Vallès; pressupost 8.569,20€ 
3.- Farmàcia – Ortopèdia Delia Pinin Lavin ; pressupost 7.471,40€ 
 
Una vegada examinats els pressupostos, s’ha considerat que, tot i que l’empresa 
Ortosoluciones ha presentat el pressupost més econòmic, considerem adient que 
l’empresa Ortopèdia Delia Pinin Lavin, ubicada a Lliçà d’Amunt ens garanteix que qualsevol 
material ortopèdic ens el pot arreglar i inclús la noia ortopèdica professional ens ha 
comentat que pot anar als domicilis dels usuaris, junt amb la professional treballadora 
familiar especialitzada en gent gran, per tal que el producte necessari sigui ben  utilitzat per 
la gent gran.  
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Vista la proposta del Regidor d’acció social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la compra de material d’ajudes tècniques a l’empresa Farmàcia 
Ortopèdia Pinin Lavin, per l’import de 7.471,40€. 
 
 
3.4.- COMPRA D’UNA FURGONETA ADAPTADA PEL PROJECTE APROPA’M 
(Pr.400) 
 
L’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament ha engegat el nou projecte APROPA’M i per el seu 
adequat objectiu es necessari comprar un furgoneta tipus: 
 

 capacitat per a 9 places 
 adaptada per trasllat de 2 cadires de rodes, amb elevador per les mateixes 
 model el que es consideri adient amb aquestes principals característiques 

 
Vista la proposta del Regidor d’acció social 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’adquisició d’una furgoneta per el projecte APROPA’M amb les 
característiques esmenades anteriorment. 
 
 
4 – APROVACIÓ DEL PAGAMENT PREVIST AL CONVENI DÚS SOCIAL ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT I L’INS LLIÇÀ (Pr. 373) 
 
El conveni d’us social entre l’Ajuntament Lliçà d'Amunt i l’INS Lliçà, estipula el 
pagament d’una xifra econòmica per l’ús, desgast i subministres de la sala del gimnàs 
de l’INS de les entitats esportives i culturals. 
 
L’import a pagar és de 4.235,00 € des de la Regidoria d’Esports i de 962,50 € des de 
la Regidoria de Cultura de forma anual. 
 
Cal realitzar el pagament assignat a 2018 i 2019. Per tant, l’import total del pagament 
ha de ser de 8.470,00 € des de Regidoria d’Esports i 1.925,00 € des de la Regidoria de 
Cultura. 
 
Vista la proposta del Regidor d’esports, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la realització del pagament previst al Conveni establert entre l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt i l’INS Lliçà, corresponents als anys 2018 i 2019,  de 8.470,00 € a càrrec de 
la partida 07-341-22609 – ACTIVITATS ESPORTIVES, i els 1.925,00 € a càrrec de la 
partida 01-3380-22609 – FESTA MAJOR I ALTRES FESTES. 
 
 
5 – NOMENAMENT DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES 
DE LES ACTUACIONS 4 I 5 DEL PLA D’INVERSIONS D’AIGUA 2018. (Pr. 374) 
 
En data 15 de maig de 2019 està previst l’inici de les obres relatives a les actuacions 4 
i 5 del Pla d’Inversions Anual 2018 de la xarxa d’aigua, al carrer Segre de Lliçà 
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d’Amunt, i s’ha de procedir a la designació d’un Coordinador de Seguretat i Salut per 
l’execució de les obres. 
 
S’ha demanat pressupost a l’arquitecte tècnic Sr. Josep Lluís Sala Sanguino, que l’ha 
presentat per un import de 423,50 €, IVA inclòs. 
 
Vista la proposta del Regidor d’Esports, Mobilitat i Companyies de Serveis. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Nomenar al senyor Josep Lluís Sala Sanguino, coordinador de seguretat i 
salut de les obres relatives a les actuacions 4 i 5 del Pla d’Inversions Anual 2018 de la 
xarxa d’aigua, al carrer Segre de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Aprovar el pressupost per l’execució d’aquestes tasques, per un total de 
387,20 €, IVA inclòs. 
 
 
6 – ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE CANONADES PREVISTES 
A LES ACTUACIONS 4b I 5b DEL PLA D’INVERSIONS D’AIGUA 2018 
 
Vista l’Acta de Valoració del Procediment per a l’adjudicació de les obres de renovació 
de les canonades d’aigua dins del Pla d‘Inversions 2018-lots 4B i 5B (Exp. 150/18), i 
estimant-se correcta. 
 
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que legalment té reconegudes, i de 
conformitat amb allò establert en l’article 159.6 de la LCSP 2017,  
 
ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de les obres de renovació de les canonades d’aigua 
dels del Pla ‘Inversions 2018-lots 4B i 5B, a l’empresa Catalana Empordanesa de 
Serveis SL, per l’import de  35.523’30 €, IVA exclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, fent-li saber que la formalització del 
contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació, que haurà de 
tenir lloc dins el termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent de la recepció 
d’aquesta notificació. 
 
 
7 – ADJUDICACIÓ DE LES OBRES PREVISTES A LES ACTUACIONS 4a I 5a DEL 
PLA D’INVERSIONS D’AIGUA 2018 
 
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació del Procediment per a 
l’adjudicació del contracte d’execució de l’Obra civil de la renovació de canonades 
d’aigua dins del Pla d’inversió a la xarxa d’aigua 2018 – Lot 4A i 5A, i havent-se 
estimat com a correcta i degudament motivada, una vegada acreditada la constitució 
de la garantia definitiva, i la documentació justificativa requerida. 
  
Vist l’informe favorable de la fiscalització del compromís de la despesa de la 
Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Adjudicar el contracte per l’execució de l’Obra civil de la renovació de 
canonades d’aigua dins del Pla d’inversió a la xarxa d’aigua 2018 – Lot 4A i 5A a 
l’empresa Catalana Empordanesa de Serveis SL per l’import de  70.338’63 euros, IVA 
exclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, citant-lo per a concórrer a la signatura 
del contracte dins el termini de quinze hàbils des de la recepció d’aquesta notificació. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la resta de participants en la licitació. 
 
 
8 - ACCEPTACIÓ DELS AJUTS CONCEDITS DINS EL CATÀLEG XGL 2019 DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (Pr. 391) 
 
Vist que la Diputació de Barcelona ha publicat al BOPB, en data 30 d’abril de 2019, la 
resolució del procediment de concessió d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, destinats al suport de serveis i activitats dels 
governs locals. 
 
Vist que la Diputació ha aprovat els següents ajuts econòmics, inclosos en l’Annex 1 
de la resolució de concessió, que s’han d’executar entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2019, i justificar abans del 31 de març de 2020:  
 

Regidoria 

  Import Ajut 

Actuació sol·licitat concedit Codi XGL 

JOVENTUT 1 
 

Establint vincles i fomentant la participació juvenil 
2019: establint vincles per a l’empoderament juvenil 

20.000,00 4.100,32 
 

19/Y/269750 
 

EDUCACIÓ 2 
 
3 
 

Pla per a la millora de l'ocupació juvenil  
 
Actuació ecosistèmica de prevenció i intervenció per a la 
millora de l'èxit escolar 

20.000,00 
 
20.000,00 

3.085,00 
 
4.298,00 

19/Y/268678 
 
19/Y/268487 

ACCIÓ SOCIAL 
 

4 
 
5 
 
 
6 

Arranjament d’habitatges (14 habitatges) 
 
Finançament per a l’atenció psicològica a dones i 
fills/filles en situació de violències masclistes 
 
Atenció Social, jurídica i psicològica a l'àmbit de les 
DONES i LGTBI 

29.400,00 
 
13.000,00 
 
 
 
20.000,00 

22.638,00 
 
10.190,24 
 
 
 
4.587,47 

19/Y/271648 
 
19/Y/272209 
 
 
 
19/Y/272152 

ESPORTS 7 
 
8 

Esdeveniments o programes esportius 
 
Cicle de passejades de marxa nòrdica per a gent gran 

10.000,00 
 
1.000,00 

5.000,00 
 
1.000,00 

19/Y/267086 
 
19/Y/267487 

PROMO. ECO. I 
CONSUM 

9 Suport econòmic manteniment servei OMIC 28.500,00 12.577,00 19/Y/271266 

NOVES 
TECNOLOGIES 

10 Administració electrònica 7.000,00 7.000,00 19/Y/269251 

POLICIA I 
SEGURETAT 
CIUTADANA 

11 Compra d'un escampador de sal, contenidors i sal 5.000,00 1.000,00 19/Y/270115 

SALUT  
PÚBLICA 

12 
 
13 
 
 
14 
 

Vigilància d'establiments alimentaris 
 
Control de plagues, prevenció de legionel·losi i mosquit 
tigre 
 
Control de tinença d’animals de companyia i creació i 
gestió de colònies de gats 

2.460,00 
 
9.200,00 
 
 
1.000,00 
 

2.460,00 
 
9.041,57 
 
 
1.000,00 
 

19/Y/271151 
 
19/Y/270976 
 
 
19/Y/270450 
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MEDI AMBIENT 
 

15 
 
 
 
16 
 

Implantació del programa GIM per al manteniment de la 
flota de vehicles de recollida de residus i neteja viària 
 
Taller d'educació ambiental sobre energies renovables 

1.500,00 
 
 
 
1.000,00 

1.500,00 
 
 
 
500,00 

19/Y/271355 
 
 
 
19/Y/271456 

TOTAL:   189.060,00 89.977,60 
 

 
Vist que d’acord amb el seu règim regulador, els ajuts s’entenen acceptats si en el 
termini d’un mes des de la publicació en el BOPB de la seva concessió, l’ajuntament 
no hi manifesta la seva renúncia expressa.  
 
Vist que ha estat desestimada la sol·licitud d’ajut per a l’actuació “Costos de tancament 
de finques de poblament de seglar”. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor 
 
Vista la proposta del Regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Acceptar les subvencions econòmiques concedides dins el Catàleg de 
serveis de l’any 2019, del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de 
Barcelona. 
 
SEGON: Donar compte i donar-se per assabentada de les sol·licituds desestimades. 
 
 
9 – AFERS SOBREVINGUTS 
 
9.1.- APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE 
RESTAURACIÓ DE LA RUTA SALUDABLE DEL PLA (Pr. 402) 
 
S’ha sol·licitat al Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d’execució de les obres de 
Restauració de la ruta saludable del Pla, l’informe sobre la conformitat del Pla de Seguretat 
i salut presentat per l’empresa Infraestructures Coser, SL. 
 
Vista la proposta de la Regidora d’Obres, Habitatge i Infraestructures i Equipaments, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.-  Aprovar el Pla de Seguretat i Salut corresponent a les obres de "Restauració de la 
Ruta Saludable del Pla", redactat per l’empresa Infraestructures Coser, SL sota la 
supervisió del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 17,45 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i 
conforme, signaran l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 
 
 
                L’ALCALDE        LA SECRETÀRIA 
 


