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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 29 DE SETEMBRE 2021 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 17:30 
Hora que acaba: 17:53 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon i Ortoll  
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias BozaDavid Morales Campos 
  
També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Maria Lourdes Martín Montero 
Felicita Romero Olivares 
Marc Palet Rodríguez 

 
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària.  
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ DE L’CTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, que fou 
el dia 20 de setembre de 2021. 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la Relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de 
pagament número O/2021/46, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició 
i Reconeixement d’Obligació: 
 

- Kiloenergia Grups Electrògens i Serveis S.L.; lloguer de dos grups electrògens de 
150 kva; d’import 3.593,40€; amb càrrec a la partida 15/9200/21300. 
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- Kiloenergia Grups Electrògens i Serveis S.L.; lloguer de dos grups electrògens de 
120 kva, desmuntatge i trasllat; d’import 3.843,26€; amb càrrec a la partida 
15/9200/21300. 

- Becerra & Navarro S.L.; obra i reparació de caixes obertes, albarà 19747; d’import 
3.684,74€; amb càrrec a la partida 18/1630/22699. 

- Becerra & Navarro S.L.;reparació de contenidors grisos, albarà 19759; d’import 
4.346,32€; amb càrrec a la partida 18/1630/22699. 

- Fraikin AssetsS.A.S., lloguer, agost 2021; 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, juliol 21; impropis 5.55%; d’import 7.111,47€; amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides resta, 
juliol 21; d’import 6.976,99€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades resta, 
juliol 21; d’import 40.478,24€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides resta 
directe Mataró, juliol 21; d’import 4.173,94€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Repsol Butano SA; subministrament de propà, d’import 3.152€; amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 

- Comercial Gasuir SL.:; venda manual carburant; d’import 8.585,96€; amb càrrec a la 
partida 18/1621/22103. 

- Especialidades Eléctrica Lausan S.A.U.; recanvis vehicles, d’import 7.499.89€; 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 21; d’import 6.247,74€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides resta, 
agost 21; d’import 7.295,18€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades resta, 
agost 21; d’import 42.324,28€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Promotora del Garraf S.A.; Trampilla de 50x50 metàlꞏlica i tapa de fundació i altres; 
d’import 4.114,58€, amb càrrec a la partida 25/1532/21300. 

- Jiménez Farelo, Francisco; panots i palets; d’import 3.958,15€; amb càrrec a la 
partida 25/1532/21300. 

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

- Servobiat; c. Sala Ambròs – av. Països Catalans; d’import 15.319,05€; amb càrrec a 
la partida 25/1532/21000. 

- Empresa Sagalés SA; Servei de transports de Lliçà d’Amunt, Línia A7, agost 21; 
d’import 15.319,05€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Transport si Serveis Pou Padrós SL; desbrossat de parcelꞏles; d’import 4.290€; amb 
càrrec a la partida 13/1710/21000. 

- Empresa Sagalés SA; Servei de transports de Lliçà d’Amunt, agost 21; d’import 
56.864,095€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Cerramientos Vadia SL; lloguer de tanca mòbil i accessoris; d’import 7.321,11€; amb 
càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Nael Eveniment SL; lloguer escenari el dia 8 a 12 de setembre; d’import 6.171€; amb 
càrrec a la partida 01/3380/22509. 

- Produccions Artístiques Victorí SL; contracte orquestra “La Principal de la Bisbal”; 
d’import 9.075€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Consorci Besòs Tordera, obres de reposició i millora del clavegueram de Lliçà 
d’Amunt, maig 2021; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 17/1600/21000. 
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- Consorci Besòs Tordera; Prestació dels servei de clavegueram de Lliçà d’Amunt, 
juny 2021; d’import 8.756,61€., amb càrrec a la partida 1571600/2100. 

- Consorci Besòs Tordera, obres de reposició i millora del clavegueram de Lliçà 
d’Amunt, juny 2021; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 17/1600/21000. 

- Consorci Besòs Tordera; Prestació del servei de clavegueram de Lliçà d’Amunt, juliol 
2021; d’import 8.756,61€., amb càrrec a la partida 1571600/2100. 

- Now Service Cleaning Tools SL; materials; d’import 3.434,10€; amb càrrec a la 
partida 16/9200/22110. 

- Promotora Mediterranea 2 SA; gestió de re4sidus; d’import 5.736,61€; amb càrrec a 
la partida 25/1532/21000. 

- Mallol Restauració SL; menús sopar àvies; d’import 20.389;55€; amb càrrec a la 
partida 01/3380/22609. 

- A.R.A. SO, Sonorització i Ilꞏluminació S.L.; Serveis de producció tècnica, sonorització 
i ilꞏluminació a la pista coberta; d’import 3.057,11€; amb càrrec a la partida 
01/3380/22609. 

- A.R.A. SO, Sonorització i Ilꞏluminació S.L.; Serveis de producció tècnica, sonorització 
i ilꞏluminació a la pista coberta, espectacle “Locobongo”; d’import 5.444,10€; amb 
càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- A.R.A. SO, Sonorització i Ilꞏluminació S.L.; Serveis de producció tècnica, sonorització 
i ilꞏluminació al pati de l’Institut, espectacle “Els Amics de les Arts” d’import 
4.625,88€€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Heimdal Control i Serveis SL; controladors i auxiliars Festa Major; d’import 
10.663,73€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Localmente SL; Loco Bongo Festa Major / contractació artista Rebeca; d’import 
12.100€; amb càrrec a la partida 01/3380/22809. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- CULTURA 
 
2.1.1.- PRP2021/771 LIQUIDACIÓ DEL DEUTE AMB LES ENTITATS PARTICIPANTS 
A L'ESPAI GASTROFESTA DE LA FESTA MAJOR 2021    
 
Expedient: 2021/3900 
 
La Regidoria de Cultura ha emès un informe relatiu a la liquidació del deute de l’Ajuntament 
amb les quatre entitats participants a l’espai de restauració Gastrofest en el marc de la Festa 
Major 2.021. 
 
Aquest deute fa referència als tiquets de manutenció del personal que ha anat a sopar a 
aquest espai, entre els dies 9 i 12 de setembre, dins del seu torn de treball i als vals de 2€ de 
descompte lliurats a la ciutadania que ha assistit als diferents esdeveniments adquirint una 
entrada prèvia per import de 2€. 
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del deute de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt amb les quatre 
entitats participants a l’espai de restauració Gastrofest en el marc de la Festa Major 2.2021, 
per l’import total de 4.131€. 
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Segon.- Efectuar el pagament a les entitats mitjançant transferència bancària i amb càrrec a 
la partida de Festa Major de la regidoria de Cultura. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats. 
 
 
3.2.- RECURSOS HUMANS 
 
3.2.1.- PRP2021/747 APROVACIÓ DE LES BASES DEL PROCES SELECTIU, PER 
URGENCIA, DE BORSA DE TREBALL DE PSICOLEG-A EDUCACIO    
 
Expedient: 2021/3828 
 
Redactades les bases que regiran el procés selectiu, torn lliure, per la creació d’una 
borsa de treball amb caràcter d’urgència i excepcional de psicòleg/a en règim laboral 
temporal, adscrit/a al departament d’Educació de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.  

 
Atès que en exercici de les competències atribuïdes per la Llei 8/87, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb la Llei 7/85, de 2 d’abril, és 
possible efectuar la convocatòria de les proves simultàniament, amb la subjecció a 
l’aprovació de les bases que regeixen el procés selectiu. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Recursos Humans, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les bases que regeixen el procés selectiu per la creació d’una borsa de 
treball amb caràcter d’urgència i excepcional pel lloc de treball de psicòleg/a, adscrit/a 
al departament d’Educació de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 
 
Segon.- Publicar l’anunci de les bases que regiran el procés selectiu al e-tauler de la 
pàgina web municipal de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 
 
 
3.3.- ACCIÓ SOCIAL 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts 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: 
 

‐ PRP2021/749, L.H., un ajut de 70€ per a medicació 
‐ PRP2021/750, A.D.L., un ajut de 261,90€ per la compra d’ordenador per a l’Institut 
‐ PRP2021/751, R.M.R.M.; un ajut de 462,09€, beca menjador, de setembre a gener 
‐ PRP2021/334, P.M.R.; un ajut de 120€ en concepte de subministrament d’aigua. 
‐ PRP2021/753, R.T.M., un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/754, A.R.I., un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/755, E.T.E., un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/762, M.P.H., un ajut de 210€ renovació alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/763, F.L,S,, un ajut de 118,095€ per a ús del transport públic. 
‐ PRP2021/764, L.H., un ajut de 56,75€ per a ús del transport públic. 
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‐ PRP2021/765, E.S.P., un ajut de 1.230€ per a tractament psicològic, atenció als 
infants.  

‐ PRP2021/766, L.P.C., un ajut de 135€ per atenció sanitària, odontologia. 
‐ PRP2021/767, L.P.C., un ajut de 480€ renovació targeta moneder, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/768, N.G., un ajut de 420€ renovació targeta moneder, a repartir en tres 

lliuraments mensuals.. 
‐ PRP2021/769, E.D.A., un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ PRP2021/772, I.B.F., un ajut de 277,50€ pagament quota mensual de formació de 

menor, 50% de tres  quotes. 
‐ PRP2021/773, I.B.F, un ajut de 40€ per a ús de transport públic. 

 
 
3.4.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.4.1.- PRP2021/748   DEVOLUCIO DE LA GARANTIA DEFINITIVA  DE LES OBRES 
DE ROTONDA A LA CRUÏLLA DELS ACCESSOS A CA L'ESTEPER I CA 
L'ARTIGUES    
 
En data 3 de maig de 2021, registre d’entrada nº 5.059, l’empresa CRC Obras y 
Servicios, SL  solꞏlicita que es procedeixi a la devolució de la garantia de les obres de 
la Rotonda a la cruïlla dels accessos a Ca l’Esteper i Ca l’Artigues, i adjunta la 
documentació següent:  
 
- Contracte de 13 de novembre de 2013 entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’empresa 
CRC Obras y Servicios, SL  
 
- Document d’aval de l’entitat Bankia SA a favor de CRC Obras y Servicios SL per un 
import de 11.584,46 euros.  
 
- Acta de recepció de les obres signada per totes les parts en data 7 de març de 2014.  
 
Vist l’informe de l’Arquitecte municipal que assenyala que atès que les obres de 
construcció de la rotonda de Ca l’Artigues i Ca l’Esteper es van finalitzar el març de 
2014, i que a dia d’avui es troben en bon estat de conservació i que no consta cap 
desperfecte atribuïble a l’empresa adjudicatària, es pot informar favorablement la 
devolució de la garantia de les obres esmentades per import 11.584,46 euros. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva de les obres de construcció de la 
Rotonda de Ca l’Artigues i Ca l’Esteper de Lliçà d’Amunt, d’import 11.584’46 euros, a 
l’empresa CRC Obras Y Servicios SL. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
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3.4.2.- PRP2021/770   APROVACIÓ DEL PLA D’INVERSIÓ 2021 EN LA XARXA 
D’AIGUA    
 
Expedient: 2021/3924 
 
A data present, l’import disponible per inversions en la xarxa d’aigua en l’exercici 2021, 
format per la partida 17 1610 61910, és de 200.000 €. 
 
Tenint en compte criteris de reiteració d’avaries, importància de la canonada i idoneïtat 
temporal de la inversió, es considera oportú afrontar en el proper el Pla d’Inversions 
d’Aigua un conjunt d’actuacions urgents i importants, que es llisten a continuació:   
 

 
 
Vista la proposta de la Regidora de Companyies de Serveis, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el Pla d’Inversions d’Aigua 2021, valorat en 164.259,44 € (IVA exclòs), format 
per les actuacions  
 

 
 
 
 
3.5.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.5.1.- PRP2021/756   APROVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE 
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA F.J.I.C. 
 
Expedient: 2021/3760 
 
L’interessat indicat a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos.  
 
 

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 F.J.I.C. Barri el Pinar Akita Inu 

 
Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
 

PIA 2019-2020
PEM 13%DG 6%BI Subtotal 21%IVA TOTAL PEC

1 48.000,00 6.240,00 2.880,00 57.120,00 11.995,20 69.115,20
2 30.000,00 3.900,00 1.800,00 35.700,00 7.497,00 43.197,00
3 47.000,00 6.110,00 2.820,00 55.930,00 11.745,30 67.675,30

4.1 6.061,91 788,05 363,71 7.213,67 1.514,87 8.728,54
4.2 6.971,23 906,26 418,27 8.295,76 1.742,11 10.037,87

TOTAL (€) 138.033,14 17.944,31 8.281,99 164.259,44 34.494,48 198.753,92

C. Puigmajor ‐ Mallat amb c. Pica d'Estats

Eliminació d'aforaments

Substitució Vàlvules Sectorització

Ampliació Xarxa Hidrants

C. Pica d'Estats ‐ By‐pass Grup Pressió

Actuació

1
2
3

4.1
4.2

C. Puigmajor ‐ Mallat amb c. Pica d'Estats

Eliminació d'aforaments

Substitució Vàlvules Sectorització

Ampliació Xarxa Hidrants

C. Pica d'Estats ‐ By‐pass Grup Pressió

Actuació
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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 solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 F.J.I.C. 498 23/2021 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
3.5.2.- PRP2021/757 APROVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE 
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA M.A.F. 
 
Expedient: 2021/3752 
 
La interessada indicada a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la 
tinença d’animals potencialment perillosos: 

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 M.A.F. Barri el Pinar Akita Inu 

 
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 solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 M.A.F. 497 21/2021 

 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
 
3.5.3.- PRP2021/758 APROVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE 
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA D.G.G. 
 
Expedient: 2021/2046 
 
L’interessat indicat a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 D.G.G. Barri ca l’Artigues American Staffordshire 

 
 Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 



 

8 
 

 
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 solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 D.G.G. 493 21/2021 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
3.5.4.- PRP2021/759 APROVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE 
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA J.J.G.F. 
 
L’interessat indicat a continuació ha solꞏlicitat la renovació de la llicència administrativa 
per a la tinença d’animals potencialment perillosos.  

 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 J.J.G.F. Barri ca l’Artigues Staffordshire Bull Terrier 

 
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 solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 J.J.G.F. 32R2 20/2021 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
3.5.5.- PRP2021/760   APROVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE 
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA DEL SR. F.R.L. 
 
Expedient: 2021/234 
 
L’interessat indicat a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos.  

 
 

 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 F.R.L. Barri can Salgot Dog de Burdeus 

 
 Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe 
favorable. 
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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 solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 F.R.L. 476 19/2021 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
3.5.6.- PRP2021/774 APROVACIÓ DEL RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
DEL DESBROSSAMENT HERBES ADVENTÍCIES 2020  
 
Expedient: 2021/3938 
 
Vista la solꞏlicitud de l’empresa Contratas Ancar, SL de retorn de la garantia definitiva de 
842,50 €  dipositada pels treballs de desbrossament de les herbes adventícies del sòl urbà 
– 2020 
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal de medi ambient i salut per al retorn de 
l’esmentada garantia. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Medi Ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el retorn de la garantia definitiva dels treballs de desbrossament de les 
herbes adventícies del sòl urbà 2.020, a l’empresa Contratas Ancar, SL, d’import 842,50 €. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.1- PRP2021/776 APROVACIÓ DEL CONVENI DE COLABORACIÓ AMB EL CLUB 
BÀSQUET LLIÇÀ D’AMUNT PER CONTINUAR DONANT SERVEI AL MUNICIPI  
 
Expedient: 2021/3956 
 
El Club Bàsquet Lliçà d’Amunt ha demanat la colꞏlaboració econòmica de l’ajuntament per 
seguir donant servei d’esport base després de renunciar a la plaça EBA la temporada anterior 
i patir dificultats econòmiques. 
 
Per regular aquesta colꞏlaboració s’ha redactat el següent conveni de colꞏlaboració: 
 

“...ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.- Que l'Ajuntament de Lliçà d’Amunt valora la promoció de l’esport del municipi per part 
de les entitats esportives municipals. 
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II.- Que l’Ajuntament està interessat en ajudar a consolidar els clubs que representen un 
pilar d’una modalitat esportiva a dins del municipi. 
 
III.- Que el Club de Bàsquet Lliçà d’Amunt està regularitzant els seus comptes fruit d’una 
gestió anterior que ha deixat l’entitat amb dificultats econòmiques degut a la participació 
a la lliga EBA la temporada anterior i a la situació de la covid-19. 
 
IV. Que el Club Bàsquet Lliçà d’Amunt, ha demanat ajuda econòmica a l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt poder continuar donar servei a la població del municipi. 
 
V. Que ambdues parts acorden subscriure aquest contracte administratiu especial de 
patrocini, regulat a la Llei de Contractes del Sector Públic, al Codi Civil català i a la Llei 
34/1988, d’11 de novembre, general de publicitat, què es regirà per les següents 
condicions. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Objecte 
És objecte d’aquest contracte el patrocini de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Club 
Bàsquet Lliçà d’Amunt per sanejar els seus comptes i poder oferir un bon servei d’esport 
base al municipi. 
 
Segon.- Obligacions de l’Ajuntament: 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt assumeix els següents compromisos: 
 

1. Facilitar al Club la imatge corporativa de l’Ajuntament per figurar de forma clara i 
visible a l’equipament esportiu de l’entitat. 

2. Realitzar una aportació econòmica de 11.850€ més el 21% corresponent a l’iva, un 
total de 15.000 euros, destinats a colꞏlaborar amb el finançament dels costos derivats 
d’haver participat en una competició estatal l’anterior temporada. 
 
La despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària d’Activitats Esportives número 07 
– 3410 – 22609 ACTIVITATS ESPORTIVES. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Entitat 

a) Comprometre’s a regularitzar els seus comptes i mantenir estabilitat econòmica. 
b) Seguir donant servei esportiu al poble. 
c) Reconèixer el patrocini de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt fent constar durant la 

vigència de l’acord la imatge corporativa de l’Ajuntament a la roba esportiva que 
utilitzarà durant la competició. 

d) Per tal d’acreditar el compliment d’aquesta obligació, l’entitat es compromet a aportar 
mostres de l’equipament esportiu realitzat. 

e) Donar suport humà, en la mesura que sigui possible,  a les activitats esportives o 
socials de l’Ajuntament si aquest els hi ho demana per tenir representació i 
colꞏlaboració de les entitats esportives municipals. 

f) L’entitat s’obliga a destinar l’import del patrocini a les seves despeses de conformitat 
amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat. 

g) L’entitat està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control 
financer que pugui solꞏlicitar la Intervenció General de l’Ajuntament. 

h) Els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 
s’hauran de conservar com a mínim durant la durada del conveni i un any més per 
possibles justificacions. 

i) L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar el reintegrament del patrocini concedit 
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Quart.- Justificació del patrocini 
En quant a la forma de justificar el patrocini, l’entitat presentarà a l’Ajuntament un projecte 
de gestió on s’especifiqui com a mínim, el Pla Esportiu de la temporada 2021-22, un Pla 
de comunicació sobre l’activitat i un àlbum fotogràfic en suport digital per permetre a 
l’Ajuntament disposar del material per les seves comunicacions i  un estudi econòmic 
global de la situació econòmica del Club i del pressupost previst.   
 
Cinquè .- Confidencialitat 
Els signants del present contracte es comprometen a mantenir la més absoluta 
confidencialitat sobre el seu contingut i sobre tota la documentació i informació a la que 
tinguin accés i que aporti qualsevol de les parts amb motiu del desenvolupament d’aquest 
projecte de colꞏlaboració conjunta, a excepció del que expressament les parts acordin 
divulgar a tercers. 
 
Sisè.- Durada 
La durada del contracte de patrocini serà d’un any, és a dir, per la temporada 2021-2022.  
 
Setè.- Junta directiva 
L’entitat Club Bàsquet Lliçà d’Amunt garanteix que cap membre de la junta directiva rep 
compensacions econòmiques per la tasca que hi desenvolupa en aquesta. 
 
Vuitè.- Pagament 
El pagament es realitzarà en un sol cop amb la conseqüent factura de patrocini elaborada 
per l’entitat cap a l’Ajuntament. El número de compte de l’entitat i on caldrà fer efectiu el 
pagament objecte d’aquest conveni és el:   ES82 2100 1912 7702 0013 8477 
 
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-
se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. ...” 

 
Vista la proposta del Regidor d’esports, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de colꞏlaboració amb l’entitat Club Bàsquet Lliçà d’Amunt per la 
temporada 2021-2022. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 17:53 de tot el que jo 
com a secretària certifico. 
 
 
 


