
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 29 DE JULIOL DE 2022 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 08:30 
Hora que acaba:08:55 
 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
 
També assisteixen en qualitat de convidats: 
 
Lourdes Martín Montero 
Felicita Romero Olivares 
Marc Palet Rodríguez 
 

 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
David Morales Campos 

 
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària 
 
 
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 22 de juliol de 2022 
 
 
2.- DESPESES 
 
No se n’han presentat. 
 
 
3.- PROPOSTES 
 



3.1.- CULTURA 
 
3.1.1.- PRP2022/742 RATIFICACIÓ DEL DECRET DE DECLARACIÓ DESERTA LA 
LICITACIÓ PER LA CONTRACTACIO DEL SERVEI DE CATERING HOMENATGE A 
LA VELLESA DE LA FESTA MAJOR 2022 
 
Expedient: 2022/3473 
 
El senyor Alcalde, per Decret número 764 del dia 25 de juliol de 2022, ha resolt el següent: 

 
“DECRET D’ALCALDIA 
Núm. exp. 2022/3473 
 
Havent-se convocat la licitació per la contractació dels serveis de càtering en l’acte de 
l’Homenatge a la Vellesa de la Festa Major 2022.  
 
Publicat l’anunci de licitació al Perfil del contractant i finalitzat el termini de presentació 
d’ofertes. 
 
Vist que no s’han presentat ofertes. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Declarar desert el procediment per la contractació dels serveis de càtering en 
l’acte de l’Homenatge a la Vellesa de la Festa Major 2022. 
 
Segon.- Publicar aquest acord al Perfil del contractant. 
 
Tercer.-Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local. 
 
Així ho ha manat i signat el Sr. Alcalde, Ignasi Simon i Ortoll, davant meu, la Secretària 
accidental, ho certifico.” 

 
En compliment de l’esmentada resolució la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
ÚNIC.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 764 del dia 25 de juliol de 2022. 
 
 
3.1.2.- PRP2022/743   LICITACIO DE LA CONTRACTACIO DEL SERVEI DE 
CATERING DE L’HOMENATGE A LA VELLESA 2022 - DIA 11 DE SETEMBRE 
 
Expedient: 2022/3914 
 
El senyor Alcalde per Decret d’Alcaldia número 765 de 25 de juliol de 2022, ha resolt el 
següent: 

 
“DECRET D’ALCALDIA 
Núm. exp. 2022/3914 
 
L’Homenatge a la Vellesa consisteix en un dinar per a un màxim de 500 comensals, 
que es porta a terme a la pista coberta del pavelló d’esports de Lliçà d’Amunt. En 
aquest dinar, hi participa la gent gran empadronada al municipi majors de 72 anys.  
 
Per poder portar a terme aquest acte es precisa la contractació d’una empresa de 
càtering que pugui realitzar el servei de restauració complert.  



 
S’han redactat l’informe de necessitat de la contractació i el Plec de Clàusules 
Administratives i Tècniques Particulars.  
 
S’ha tret a licitació dues vegades quedant desertes les dues convocatòries. 
 
Atès que s’ha canviat el dia de celebració 
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, 
 
HE RESOLT: 
 
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. 
 
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. 
 
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local. 
 
Així ho ha manat i signat el Sr. Alcalde, Ignasi Simon i Ortoll, davant meu, la Secretària 
accidental, ho certifico.”  

 
En compliment de la mateixa resolució, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
ÚNIC.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 765 de 22 de juliol de 2022. 
 
 
3.2.- ACCIÓ SOCIAL 
 
3.2.1.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
Un cop vistos els informes d eles 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: 
 

- PRP2022/732, A.V.O., Servei de menjador solidari a domicili 
- PRP2022/733, J.F.P., ajut de 540€ alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals 
- PRP2022/745, M.A.P.C., ajut de 300€ per alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals 
- PRP2022/746, M.A.G., ajut de 36,40€ per a transport 
- PRP2022/747, P.O.C., ajut de 60€ per a transport 
- PRP2022/748, M.B.R., ajut de 22,70€ per a renovació ajut transport 
- PRP2022/749, C.G.S., Denegar ajut Apindep per superar la puntuació econòmica 

segons el Reglament vigent. 
- PRP2022/751, M.F.R., ajut de 40€ per a transport 
- PRP2022/752, Y.A.R., ajut de 78,40€ renovació transport 
- PRP2022/756, E.M.V.R., ajut de 210€ renovació targeta moneder 

 
 
3.2.2.- PRP2022/744   AJUTS DE MATERIAL ESCOLAR I SORTIDES ESCOLARS; I 
AJUTS DE QUOTES I MENJADOR PER LES ESCOLES BRESSOLS DEL CURS 
2022/2023.    



 
Expedient: 2022/3933 
 
La Junta de Govern a la sessió de 25 d’abril de 2022 va aprovar les bases reguladores 
de les beques pel curs 2022-23 en matèria d’escoles bressol i material escolar del nostre 
municipi, i es va obrir el període de sol·licituds telemàticament del 16 al 29 de maig.  
 
Posteriorment es valora tècnicament cada sol·licitud segons els barems econòmics i 
socials establerts en les bases aprovades.  
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Destinar un total de 15.686,67€ de la partida d’Acció Social del pressupost 
municipal per assumir les despeses de material i sortides escolars i de menjador i quotes 
d’escoles bressol 
 
Segon.- Atorgar a infants i joves, d’un total de 179 sol·licituds, un ajut de material i 
sortides escolars i escoles bressols variable segons la valoració tècnica.   

 
Total= € distribuït de la següent manera: 
 
Escola Els Picots  2.016,12€ 
Escola Rosa Oriol  1.876,14€ 
Escola Marti i Pol  2.744,60€ *   (excepció descrita al punt 3) 
Institut Lliçà   2.031,79€ 
Institut Hipàtia     527,82€ 
EB Nova Espurna         0,00€ 
EB Palaudàries 6.348,80€ *   (excepció descrita al punt 3) 
Casos socials     141,40€      (punt 2) 
 

1. Segons l’article 4 punt b) es desestimen tots els ajuts escolars dels alumnes 
escolaritzats fora del municipi amb l’objectiu de potenciar l’escolarització a les 
escoles i instituts del Lliçà d’Amunt.  
 

2. A excepció dels casos de risc social en seguiment a Serveis socials es proposa 
aprovar un total de 2 sol·licituds fent un total de:  

 
Casos socials   141,40€  
 

3. De la llista dels ajuts de l’escola Marti i Pol i de l’escola Bressol Palaudàries l’ajut 
valorat pels germans R.-V. M. es congela fins que es faci efectiu el pagament del 
deute en la forma que s’ha compromès la família a Serveis socials amb un 
compromís de retorn quan la seva situació econòmica es regularitzi.  
 

4. S’adjunten les llistes amb el detall i informació de cada sol·licitud. 
 

5. A partir de la seva aprovació es notificarà la resolució a totes les famílies 
mitjançant la publicació al web municipal de la llista de sol·licituds segons el 
número de registre telemàtic amb les valoracions aprovada o denegada per part 
de l’Ajuntament i les quantitats corresponents per cada concepte, així com 
l’enviament als centres escolars per estar informats.   

 
 



3.4.- SECRETARIA 
 
3.4.1.- PRP2022/757 BAIXA I DEVOLUCIO DE LA PART PROPORCIONAL DE LES 
COLONIES DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE PALAUDARIES AMB MOTIU 
DE  MALALTIA DELS INFANTS. 
 
L’Escola Bressol municipal Palaudàries va organitzar la sortida de les colònies pels seus 
alumnes, havent de pagar la família l’import de 85€ per infant. 
 
La Sra. L.W.C., mare de l’A.M.W. i la Q.M.W., va ingressar l’import de la sortida de les 
colònies, però per motiu de la malaltia dels seus fills no van poder acabar de realitzar-les i 
demana la devolució de la part proporcional. 
 
Segons informe de la directora de l’esmentada Escola Bressol la quantitat a retornar és de 
53 € per l’A. M.W. i 53€ per la Q.M.W.   
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa i devolució de la part proporcional de les colònies no realitzades 
per l’A.M.W. i 53€ per la Q.M.W. segons informe de la directora de l’Escola Bressol Municipal 
de Palaudàries . 
  
Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
3.5.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.5.1.- PRP2022/753   APROVACIO D’UNA PRORROGA DEL TERMINI DE 
LLIURAMENT DEL CAMIO GRUA PER A LA BRIGADA D'OBRES MUNICIPAL    
 
En data 23 de març de 2022 es va signar contracte amb l’empresa Construcciones y 
Técnicas de Maquinaria SA pel subministrament d’un camió grua per a la Brigada 
d’Obres municipal. El termini de lliurament del vehicle era de 16 setmanes des de la 
signatura. 
 
En data 5 de juliol de 2022, l’empresa Construcciones y Técnicas de Maquinaria SA ha 
presentat escrit on sol·licita una pròrroga del termini de lliurament del vehicle, aportant 
documentació justificativa del retard en els subministraments de matèries primeres. 
 
És per tot això que la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Prorrogar el termini de lliurament del camió grua fins el dia 30 de juny de 2023. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Construcciones y Técnicas de Maquinaria 
SA. 
 
 
3.6.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.6.1.- PRP2022/755 ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 
PER RENOVACIO DE CONTENIDORS DE CÀRREGA LATERAL PEL SERVEI DE 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES  
 
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació i estimant la mateixa correcta i 
degudament motivada, i una vegada acreditada per part del licitador seleccionat la 



presentació de la documentació a què es fa referència a l'article 150 de la Llei 9/2017, 
de Contractes del Sector Públic. 
 
De conformitat amb el que estableix l'article 158 de la Llei 9/2017, de Contractes del 
Sector Públic,  
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats que legalment té reconegudes, 
ACORDA: 
 
Primer.- 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 EXCLOS 
MOTIVACIÓ ADJUDICACIÓ: Millor puntuació  
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, fent-li saber que serà citat per a concórrer 
a la signatura del contracte a partir del termini de quinze hàbils des de la notificació de 
l’adjudicació i dins dels cinc dies naturals següents.  
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la resta de participants a la licitació. 
 
Quart.- Publicar aquesta acord juntament amb tots els informes al Perfil del contractant. 
 
 
3.7.- EDUCACIÓ 
 
3.7.1.- PRP2022/754   PAGAMENT D’AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE 
TEXT, FUNGIBLES I LLICÈNCIES DIGITALS DINS DEL  “PROGRAMA PER FOMENTAR 
LA IGUALTAT DE L´ACCES A L´EDUCACIÓ” PER A L´ ENSENYAMENT DE PRIMÀRIA 
(CICLE INICIAL, MITJÀ I SUPERIOR) I SECUNDÀRIA 
 
Expedient: 2022/3653 
 
La Constitució configura l’educació com un dret fonamental bàsic al que totes les 
persones tenen dret, tal com s’estableix a l’article 27, que assenyala a l’apartat 1 que 
“todos tienen derecho a la educación”, especificant-ne a l’apartat 4 que “la enseñanza 
básica es obligatoria y gratuita”. 
 
L’article 1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix, com un dels 
principis del sistema educatiu la qualitat de l’educació per a tot l’alumnat, 
independentment de les seves condicions i circumstàncies. En el mateix sentit, l’article 
3 determina que l’ensenyament bàsic està constituït per l’educació primària i l’educació 
secundària obligatòria. 
 
Dins de l’àmbit de Catalunya, l’Estatut d’Autonomia estableix a l’article 21, apartat 1, que 
“totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions 
d’igualtat...”, a l’apartat 4 que “l’ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries 
i en els altres nivells que s’estableixin per llei” i, a l’apartat 6 que  “totes les persones 
tenen dret a disposar, en els termes i les condicions que estableixin les lleis, d’ajuts 
públics per a satisfer els requeriments educatius i per a accedir en igualtat de condicions 
als nivells educatius superiors, en funció de llurs recursos econòmics, aptituds i 
preferències”. 
 



A nivell estatal, la llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura del llibre i de les biblioteques, 
regula la comercialització del llibre i estableix una definició legal dels agents comercials 
i les seves atribucions, en especial els supòsits de preus i de descomptes legals 
previstos. D’acord amb aquesta normativa, i més enllà del valor de la socialització i dels 
ajuts als centres per als llibres, cal que les pràctiques comercials que es derivin de la 
tramitació administrativa siguin promotores dels objectius socials, culturals i reguladors 
del comerç que la llei del llibre estableix i fixa. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d´Amunt  amb la finalitat de fomentar la igualtat d’oportunitats dels 
infants a l’accés a l’educació, i mitjançant el “Programa per fomentar la igualtat de 
l´accés a l´educació ”, vol contribuir a aquest dret fonamental convocant ajudes per a 
l’adquisició de llibres de text, fungibles i llicències digitals  que representen una important 
despesa per a les famílies. 
 
L’Ajuntament, a més, vol incentivar l’estimació pels llibres per part de l’alumnat, la 
socialització, la coresponsabilitat, la implicació de les famílies i de la comunitat 
educativa, els valors de solidaritat i la cultura del reciclatge. 
 
Amb l’objectiu de vetllar pel bon ús i  manteniment dels llibres de text, fungibles i 
llicències digitals els centres educatius podran incorporar una quota única per a tots els 
cursos i per a tots els alumnes.  
 
Així mateix, l’Ajuntament vol promoure que el comerç local es beneficiï d’aquest 
programa i insta als centres educatius que les seves comandes es realitzin als comerços 
locals  per tal d’afavorir el teixit econòmic de la ciutat. 
 
Per aquests motius i després de la publicació al DOGC 8145 de data 02/06/2020 de les 
Bases especifiques i l’última modificació  de les mateixes al BOPB el 18/03/2022. 
 
Vista la proposta del Regidor d’educació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Concedir les ajudes econòmiques per a llibres de text, fungibles i llicències digitals 
als centres escolars sol·licitants que compleixen els requisits. 
 
Segon.- Aprovar el pagament als centres escolars que compleixen els requisits (adjunto 
informe valoració) d´ajudes per a llibres de text, fungibles i llicències digitals dins del 
“Programa per fomentar la igualtat de l´accés a l´educació” (PFIDE) per a l´ensenyament 
d´ educació primària( cicle inicial i mitjà) i secundària. 
 
Tercer.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest acord. 
 
 
3.8.- NOVES TECNOLOGIES 
 
3.8.1.- PRP2022/737 CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT RENOVACIÓ SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA 
(SAI) A L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist l’informe, emès en data 22/07/2022 , per Francesc Roncero tècnic municipal, de 
necessitat i conformitat de contractar el subministrament de renovació sistema d'alimentació 
ininterrompuda (SAI) a l'edifici de l'ajuntament, i que es transcriu literalment a continuació: 



 
“ INFORME DE NECESSITAT I CONFORMITAT DE CONTRACTE MENOR 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
Es necessària la contractació del / de la, 
 

• Subministrament: Sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI) 
• Import de 13.879,28 més IVA  
• Empresa: Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
• CIF: P0810600G 
• Partida pressupostaria: 2022/15.9200.62600 
• RC: 2022/394 
•  Núm. Expedient: 2022/3900 
•  Descripció del contracte: Renovació del SAI del CPD de l’Ajuntament. 
• Tots els imports (amb IVA i sense): 16.793,93 € amb IVA, 13.879,28 € sense IVA. 
• % IVA o exempció: 21% IVA 
• Adjudicatari: RICOH ESPAÑA S.L.U., B82080177, Avda. Vía Augusta, 71-73 , 08174 

Sant Cugat del Vallès, BARCELONA 
•  Codi CPV: 30000000-9 

 
□ S’han sol·licitat tres 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 RICOH ESPAÑA S.L.U. 13.879,28 16.793,93 
2 REDES , SISTEMAS Y DOMINIOS, SL 13.995,00 16.933,95 
3 SENETIC ESPAÑA S.L.U. 15.472,54 18.721,77 

 
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:  
L’Ajuntament té la necessitat de renovar el SAI del CPD per garantir la disponibilitat dels 
serveis, així com protegir els equips informàtics. 
El SAI actual té una antiguitat de més de 10 anys, està format per 3 mòduls, on 2 dels quals 
requereixen manteniment de canvi de bateries. A més un altre mòdul està fora de servei per 
mal funcionament intern. 
El disseny del nou sistema de SAI estarà format per 2 mòduls de major capacitat i comptarà 
amb millores en quant a la gestió, supervisió i manteniment. 
 
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 
 
□ 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. 
 
7.- DESPESA AMB FINANÇAMENT AFECTAT: 
 
□ No“ 
 
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 RICOH ESPAÑA S.L.U., amb CIF/NIF B82080177, i codi 
CPV 30000000-9, el contracte menor del subministrament, per un import de 16.793,93 
€ (IVA inclòs). 
 
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 subministrament s’acomplirà 
en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari. 
 
 
3.9.- INFÀNCIA I JOVENTUT 
 
3.9.1.- PRP2022/741   CONTRACTE MENOR PEL CONCERT DE LA NIT JOVE DE 
LA FESTA MAJOR 2022 
 
Expedient: 2022/3897 
 
Vist l’informe, emès en data 25 de Juliol de 2022, per V. C. S., tècnica municipal de Joventut, 
de necessitat i conformitat de contractar el servei de la Nit Jove de Festa Major 2022 amb el 
grup Capinàs, i que es transcriu literalment a continuació: 
 
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 D. G. C., amb CPV 92312130-1 -  Serveis de bandes de músics, el 
contracte menor del concert de la Nit Jove de Festa Major 2022 amb el grup Capinàs, per un 
import de 3.993€ Euros (IVA inclòs), per un termini de data inici d’execució 09 de setembre 
de 2022 i data fi prevista 09 de setembre de 2022. 
 
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. 
 
 
3.10.- ESPORTS. 
 
3.10.- PRP2022/738 APROVACIÓ DEL CONVENI DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA PEL 
GRUP 24 HORES PEL DESENVOLUPAMENT DE LA 42ENA EDICIÓ DE LES "24 
HORES INTERNACIONALS DE RESIDÈNCIA EN CICLOMOTORS DE LA VALL DEL 
TENES" 
 
Expedient: 2022/3905 
 
1 – El grup 24 hores és una entitat esportiva del municipi degudament inscrita al registre 
d’entitats esportives del municipi. 
 
2- el grup 24 hores organitza des de fa 42 anys, l’esdeveniment de motor “24 hores 
internacionals de resistència en ciclomotors de la Vall del Tenes”. 
 
3- Aquest esdeveniment té un gran impacte en el municipi a nivell visual, d’afluència de públic 
i econòmic, i l’Ajuntament està interessat en que aquest esdeveniment es segueixi fent al 
municipi. 
 
4- El grup 24 hores ha demanat ajuda econòmica a l’Ajuntament per fer front a l’organització 
d’aquest esdeveniment i l’Ajuntament té la voluntat d’ajudar a l’entitat. 
 
5- S’ha elaborat un conveni de col·laboració que s’adjunta a l’expedient, per regular aquest 
ajut econòmic. 
 
6- L’import d’aquesta subvenció és de 33.000€ i procedeix de la partida 07 3410 48001 
Subvencions nominatives esports. 
 
7- Vist que hi ha saldo suficient a la partida. 
 
8- Vist l’informe positiu de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de subvenció nominativa per la 42ena edició de l’esdeveniment 
“24 hores internacionals de resistència en ciclomotors de la Vall del Tenes”. 
 
SEGON.- Informar a l’entitat i signar el conveni. 
 
TERCER: Fer efectiu el 75% de l’import un cop signat el conveni i el 25% restant un cop 
s’hagi justificat. 



 
 
4.- AFERS URGENTS 
 
No se n’han presentat. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 08:55 hores, de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


	Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari.

