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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 14 DE DESEMBRE DE 2020 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:30 
Hora que acaba: 19,00 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
  
 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Fran Sánchez Castilla 
 
 
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 30 de novembre de 2020 
 
 
2.- DESPESES 
 
2.1.- S’acorda aprovar la relació de documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació número O/2020/54, que és del següent contingut: 
 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; Servei Comarcal de 
deixalleries, 4t. trimestre 2020; d’import 34.267,85€, amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; quota dels municipis 
adherits al Consorci, 4t. trimestre 2020; d’import 24.370,51€, amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 
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- Comercial Gasuir SL; venta manual; d’import 7.331,39€; amb càrrec a la partida 
18/1621/03. 

- Endesa Energia SA; consum energia elèctrica; d’import 40.594,39€; amb càrrec a 
les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 24/3370/22100, 
16/9200/22100 i 15/1650/22100. 

- Contractas Ancar SL; Servei de desbrossament d’herbes adventícies dels carrers i 
del sòl urbà; d’import 20.388,50€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 

- Escola els Picots, beques de material i sortides; d’import 4.272,50€; amb càrrec a l 
partida 04/2310/22699. 

- Escola els Picots, ajuts de material i sortides; d’import 5.033€; amb càrrec a la 
partida 04/2310/22699. 

- Institut de Segfuretat Pública de Catalunya, Curs de sergent de la Policia; d’import 
3.3.91,70€; amb càrrec a la partida 12/1320/22000. 

- Grupo Eléctrico Stocks S.L.U., termòstat ambient TD-1200; d’import 3.093,50€; 
amb càrrec a la partida 15/1650/22100. 

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

2.2.- S’acorda aprovar el document d’Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació 
per a la Mancomunitat de la Vall del Tenes, corresponent a l’aportació a la Mancomunitat 
de l’any 2020, d’import 239.946,01€; amb càrrec a la partida 16/9200/46300. 
 
 
3 – PROPOSTES 
 
3.1.- ACCIÓ SOCIAL 
 
3.1.1.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
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: 
 

- PRP2020/454, C.A.B.P; un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals 

- PRP2020/455, S.R.S.; un ajut de 420€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2020/456, L.P.C., un ajut de 330€ per a alimentació i higiene, a repartir 
en tres lliuraments mensuals 

- PRP2020/457, A.D.R., baixa servei de teleassistència i devolució rebuts 
generats a Diputació. 

- PRP2020/458, I.B.V., un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals 

- PRP2020/459, M.J.M.R., un ajut de 141,76€ per a pagament de factures 
d’aigua 

- PRP2020/469, J.L.G.F.; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals 

- PRP2020/471, B.A.L., un ajut de 480€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals 

-  
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- PRP2020/473, N.G., un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals 

- PRP2020/474, M.P.P, un ajut de 390€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals 

- PRP2020/475, I.S.A., un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals 

- PRP2020/488, Y.G.L., un ajut de 460€ per a extraescolar bàsquet 
- PRP2020/489, A.R.I., cessió d’una estufa de butà. 
- PRP2020/491, R.M.M., Revocació ajut d’alimentació i higiene 
- PRP2020/492, M.A.G., un ajut de 22,40€ per a transport públic. 
- PRP2020/494, M.G., un ajut de 80€ per a transport públic. 
- PRP2020/495, L.H., un ajut de 30€ per a higiene. 
- PRP2020/497, M.M.L., bonificació 70% rebuts pendents impostos i taxes de 2016 a 

2019, total 3.4109,95€ 
- PRP2020/501, D.M. M, un ajut de 300€ pel servei de cubà neteja a domicilia 
- PRP2020/522, J.M.P.; contracte de cessió de lloguer pis c/ Matarranya, 26, 1r. 2a.  

 
 
3.1.2.- PRP2020/487   PROGRAMA TALENTS EN POTÈNCIA PER A L'ANY 2021    
 
Expedient: 2020/3479 
 
Des del Consell Comarcal ens ofereixen la possibilitat de continuar participant a la propera 
edició del programa Talents en Potència, per al 2021, mitjançant l’assumpció de places per 
a l’orientació i acompanyament a persones destinatàries de la Renda Garantida de 
Ciutadania (Fitxa 40.1), i a persones amb certificat de discapacitat igual o superior al 33% 
i/o amb trastorn de salut mental (Fitxa 40.2). Es disposa de 30 places per a cada Fitxa per a 
tota la comarca. 
 
L’objectiu és afavorir i potenciar la millora de l’ocupabilitat de les persones participants 
alhora que s’atenen les necessitats reals de les empreses.  
 
El programa ofereix processos d’orientació individualitzats que permeten a la persona 
definir el seu objectiu laboral i treballar les competències necessàries per a assolir-lo, 
formació en competències transversals, prospecció d’empreses per tal d’aconseguir la 
inserció laboral dels participants (mitjançant contractació laboral o pràctiques professionals 
no remunerades), i seguiment post inserció per garantir la plena integració del participant a 
l’empresa. 
 
Fins ara hem disposat d’un total de 5 places, 2 per persones amb Renda Garantida i 3 per 
persones amb discapacitat. Aquest proper any el cost per plaça són de 933,67€. 
 
Vista la proposta de la Regidora d’acció social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la continuïtat de 5 places per al municipi de Lliçà d’Amunt per a l’any 2021 
DINS EL Programa Talents en Potència, amb un cost total per tot l’any de 4668,35€. 
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3.2.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.2.1.- PRP2020/507   ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DE LES INSTALꞏLACIONS DE SEGURETAT I INDENDIS DE LES 
DEPENDENCIES MUNICIPALS    
 
Vista la valoració del Procediment per a l’adjudicació del Servei de manteniment de les 
instalꞏlacions de seguretat i contra incendis dels edificis municipals de Lliçà d’Amunt 
(Exp. 3016/2020), 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 manteniment de les instalꞏlacions de seguretat i 
contra incendis dels edificis municipals de Lliçà d’Amunt, a l’empresa SABICO 
SEGURIDAD SA, per l’import de 28.325’85 €, 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. 
 
 
3.2.2.- PRP2020/508   ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIPALS    
 
Expedient: 2020/3742 
 
Per aquest any 2020 la Diputació de Barcelona subvenciona l’arranjament de camins de la 
xarxa municipal. 
 
S’ha valorat i proposat un conjunt de camins principals a arranjar per tal d’optar a 
l’esmentada subvenció. 
 
S’ha dut a terme el comparatiu entre les ofertes rebudes, essent la més avantatjosa la de 
l’empresa Transports i Serveis Pou Padrós, SL. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA 
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor d’arranjament de camins a l’empresa Transports i 
Serveis Pou Padrós, SL per un import de 9.763,87 € (IVA inclòs) 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.2.3.- PRP2020/509   OBRES PER IGNIFUGAR LA NAU 4 DE CAN MALÉ    
 
Expedient: 2020/3743 
 
És necessària la contractació de les obres per ignifugar la nau 4 de Can Malé per tal de 
garantir la seguretat contra el risc d’incendi. 
 
Vista la proposta del Cap de Serveis territorials 
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La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de les obres per ignifugar la nau 4 de Can Malé a 
l’empresa Construreform Llissa, SL per un import de 19.481 € (IVA inclòs) 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.3.- ESPORTS 
 
PRP2020/476   CONTRACTACIÓ D’UN PROGRAMARI DESTINAT AL CONTROL 
D’ACCÉS  A LES INSTALꞏLACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS    
 
Expedient: 2020/3473 
 
La Regidoria d’Esports gestiona de forma directe el gimnàs municipal i des de fa temps 
utilitza un programari de control d’accés obsolet i amb la llicència d’us caducada. 
 
Així doncs, per tal d’agilitzar les tasques administratives derivades de l’activitat de gimnàs, 
així com per dotar de més independència d’us de les instalꞏlacions esportives municipals es 
veu adient contractar un programari específic de control d’accés. 
 
En aquesta primera fase, està planificat implantar-ho al Pavelló d’Esports però es podrà 
anar implementant en diferents fases a la resta d’equipaments esportius. 
 
S’han solꞏlicitat tres pressupostos a empreses especialistes en la matèria i les ofertes 
econòmiques de cada empresa han estat les següents per subministrar i instalꞏlar el parc 
necessari son:  
 

EMPRESA HARDWARE SOFTWARE
OFICINA 
VIRTUAL 

TOTAL 
INVERSIÓ 

TOTAL 
INVERSIÓ AMB 

IVA 

GPA SOFT 2.770,00 € 600,00 € 400,00 € 3.770,00 € 4.561,70 € 

SOFTNEOS 1.335,00 € 95,00 € 
 

1.430,00 € 1.730,30 € 

I2acronos 9.180,00 € 2.800,00 € 800,00 € 12.780,00 € 15.463,80 € 

 
 
 
Després de valorar les opcions de les tres empreses tant de qualitat de servei, adaptació a 
la nostre necessitat concreta, servei formació del personal que necessitarà utilitzar el 
producte, servei de suport post venta i instalꞏlació dels elements necessaris, es considera 
que l’empresa que ha de dur a terme aquets projecte sigui GPA SOFT – Ingeniería de 
sistemas microinformáticos, SL. per valor de 4.561,70 € iva inclòs. 
 
Es descarta l’oferta més econòmica per considerar que no cobrirà la nostre necessitat real.   
 
Aquesta despesa anirà imputada a la partida 07-3420-63200 Inversions reposició Esports 
del pressupost de despesa d’Esports. 
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Vista la proposta del regidor d’esports, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar el pressupost de l’empresa GPA SOFT – Ingeniería de sistemas 
microinformáticos, SL. per valor de 4.561,70 € iva inclòs per contractar un programari 
específic de control d’accés a les instalꞏlacions esportives i instalꞏlar els elements 
necessaris. 
 
Segon.-  Imputar la despesa a la partida 07-3420-63200 Inversions reposició Esports. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.4.- TRANSPORT PÚBLIC - MOBILITAT 
 
PRP2020/499 CONTRACTE DE NETEJA DE MARQUESINAS 
 
Expedient: 2020/3641 
 
Davant la necessitat de conservació i neteja de les 16 marquesines del servei de TLA, es 
veu necessària la contractació d’una empresa especialitzada en la neteja de mobiliari urbà, 
per tal de poder mantindré les marquesines en un estat de conservació adient. 
 
S’han demanat 3 ofertes per la neteja i conservació de les marquesines de les parades 
de TLA, inicialment són 16 marquesines, subdividides en 3 models, les que 
s’incorporen al plec de condicions de neteja i conservació. 
 
Relació de marquesines, situació i models: 
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MODELS 
 

A:  TLAdisseny       B:  Qualiret amb vidres  C.  Qualiret sense 
vidres. 

 
Programació de les neteges de les marquesines: 
La programació de les neteges i conservació de les 16 marquesines serà mensual. 
La previsió d’inici de les neteges, es programa per la primera quinzena de gener i 
finalitzarà el més de desembre de 2021. 
 
Cost total anual de les neteges de les marquesines: 
S’han solꞏlicitat tres pressupostos per la neteja i conservació de les marquesines de 
Transports de Lliçà d’Amunt, de titularitat de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a les 
empreses ESTRELLA LIMPIEZAS BARCELONA, HERSA i LIMPIEZAS OLANDA: 
 
ESTRELLA LIMPIEZAS BARCELONA: 536,00€ neteja/mensual 
HERSA: 192,00€ neteja/mensual 
LIMPIEZAS OLANDA: 376,00€ neteja/mensual 
 
Vistes les ofertes presentades, i essent l’oferta més avantatjosa per la seva relació 
qualitat/preu la que presenta l’empresa HERSA. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa HERSA Serveis Publicitaris, SL, el servei de neteja i 
conservació esmentat, fins al desembre de 2021, per un import de 2.304,00€ , més 
IVA total despesa 2.787,84€, amb càrrec a la partida 11-4400-22699 senyalització i 
parades. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.5.- SECRETARIA 
 
PRP2020/498   SUBMINISTRAMENT D’UNIFORMITAT DE POLICIA LOCAL A 
TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE L’ACM     
 
Expedient: 2020/3628 (425) 
 
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de 
Presidència del CCDL de data 30 d’abril de 2020 i publicats al perfil de contractant de 
l’entitat, va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament d’uniformitat de policia 
local i vestuari de la brigada municipal amb destinació a les entitats locals de 
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Catalunya, per la Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 5 d’octubre 
de 2020, d’acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries en 
l’Acord marc esmentat.  
 
2.- En data 6 de novembre de 2020, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents 
entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de 
l’Acord marc d’uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipal, licitat per part 
del CCDL. 
 
3.- L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt està interessat en adquirir diferents elements 
d’uniformitat de policia local per renovar el seu vestuari en condicions econòmiques 
favorables i amb la major celeritat administrativa possible.   
 
Per tot això, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a l’Acord marc de 
subministrament d’uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipal amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.03). 
 
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària USIS GUIRAO S.L. dels 
bens següents: 
 

Lot Tipus de peça de roba o 
complement 

Mida 
 

Quantitat Import 
Unitat 

(sense IVA) 

Import Total 
(sense IVA) 

(núm. 
de lot) 

 Talla/Núm.    

 Armilla anti bales   4 390,00 1560 
 Funda armilla anti bales   19 125,00 2375 
 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 4.761,35 € que 
s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2020 a càrrec de l'aplicació 
pressupostària 2020/422. 
 
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària USIS GUIRAO 
S.L., al  CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’ACM (preferentment 
per e-Notum al NIF G66436064 i correu electrònic centraldecompres@acm.cat) així 
com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que 
siguin preceptius. 
 
 
3.6.- PROMOCIÓ ECONÒMICA- APROVACIÓ DE DOS CONTRACTES PER A 
UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ DEL CENTRE D’ACTIVITATS EMPRESARIALS “LA 
LLANÇADORA” 
 
3.6.1.- Solꞏlicitem una nova aprovació per JGL de la utilització i ocupació del Centre 
d’activitats empresarials “La Llançadora”, donat que: 
 
1.- “La Llançadora” està orientada a emprenedors, autònoms i empresaris del municipi. 
 
2.- El centre està operatiu des del passat mes d’octubre i actualment té disponibilitat 
d’ocupació amb tres despatxos sense assignació. 
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3.- La senyora Elisa Arance Robles va presentar candidatura, mitjançant instancia núm. 
2020-10629, per tal de fer ús del CAE “La Llançadora”. Igualment ha presentat tota aquella 
documentació requerida corresponent a la constitució i funcionament de la seva activitat 
professional autònoma o empresarial. 
 
Vista la proposta del Regidor de Promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:: 
 
Primer.- Aprovar l’ocupació i utilització del CAE La Llançadora, per tal que la senyora Elisa 
Arance Robles faci ús d’aquest equipament municipal. 
 
Segon.- Que s’autoritzi la signatura del contracte entre les parts. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.6.2.- Solꞏlicitem una nova aprovació per JGL de la utilització i ocupació del Centre 
d’activitats empresarials “La Llançadora”, donat que: 
 
1.- “La Llançadora” està orientada a emprenedors, autònoms i empresaris del municipi. 
 
2.- El propi reglament de funcionament del centre contempla, a l’Article 20, la possibilitat 
d’allotjar persones no empadronades al municipi, sempre amb la prioritat primerament dels 
projectes engegats per persones emprenedores empadronades al municipi de Lliçà 
d’Amunt, seguidament dels engegats per persones empadronades a la resta de municipis 
de la Vall del Tenes, i finalment obert a altres poblacions.  
 
3.- El senyor Marc Casellas Reig, empadronat a Barcelona, va presentar candidatura 
mitjançant instancia núm. 2020-11013, per tal de fer ús del CAE “La Llançadora”. Igualment 
ha presentat tota aquella documentació requerida corresponent a la constitució i 
funcionament de la seva activitat professional autònoma o empresarial. 
 
4.- El centre està operatiu des del passat mes d’octubre i actualment té disponibilitat 
d’ocupació amb tres despatxos sense assignació. Només existeix una altre solꞏlicitud 
d’ocupació a més de la present en aquests moments. 
 
Vista la proposta del Regidor de Promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:: 
 
Primer.- Aprovar l’ocupació i utilització del CAE La Llançadora, per tal que el senyor Marc 
Casellas Reig faci ús d’aquest equipament municipal, en aquest cas amb un contracte 
inicial de 4 mesos. 
 
Segon.- Que s’autoritzi la signatura del contracte entre les parts. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
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3.7.- JOVENTUT 
 
PRP2020/520 CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D’ACTIVITATS DE NADAL 
PER A INFANTS 2020. 
 
Expedient: 2020/3752 
 
La Regidoria de Joventut organitza activitats de Nadal al carrer per a Infants del 28 al 30 de 
desembre, substituint l’activitat de Parc de Nadal que es fa cada any i que s’havia de fer 
també aquest 2020 i que no es pot realitzar degut a les restriccions per frenar l’expansió de 
la Covid-19.  
 
Les activitats les realitzarà l’empresa Mimajocs SL per valor de 11.000€ IVA exclòs.  
 
Vista la proposta del Regidor de joventut 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar la contractació de l’empresa  Mimajocs SL per a la realització de les 
activitats de Nadal per a infants 2020, per l’import de 11.000 €, més l’Iva..  
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.8.- INTERVENCIÓ 
 
PRP2020/519  APROVACIÓ DEL PAGAMENT FINAL A L'ATENEU CINGLES DE 
BERTÍ DE L’AJUT PEL CONVENI 2020. 
 
Expedient: 2020/3750 
 
Vist el conveni entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’entitat cultural Ateneu Cingles de 
Bertí (CIF G67059931), aprovat en Junta de Govern Local de 10.02.2020, per a la 
programació per l’entitat d’activitats relaciones amb l’àmbit cultural per a l’any 2020, pel 
qual s’acordà atorgar una aportació de 4.700 euros. 
 
Vist l’informe tècnic de la regidoria de Cultura, de 10.12.2020, favorable a la justificació 
presentada el 25.11.2020, i al pagament a l’entitat de 1.175 euros en concepte de part 
restant de l’ajut, un cop es va fer un pagament parcial avançat de 3.525 euros, d’acord 
amb el conveni. 
 
Vist que hi ha saldo suficient en la partida 01 3380 48001 del Pressupost municipal de 
despeses 2020, per atendre aquest pagament. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la justificació presentada per l’Ateneu Cingles de Bertí (CIF 
G67059931), respecte la subvenció concedida per l’ajuntament mitjançant conveni per 
a l’any 2020. 
 
Segon.- Aprovar el pagament a l’esmentada entitat de 1.175 euros, com a segon i últim 
pagament, un cop justificat l’ajut, amb càrrec a la partida indicada. 
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Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.3.- PRP2020/523 APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 
TRES CAMIONS RECOLꞏLECTORS COMPACTADORS DE CÀRREGA LATERAL 
DE RESIDUS MUNICIPALS 
 
Expedient: 2020/3762 
 
1 – Vist l’informe del tècnic municipal de medi ambient sobre la necessitat de renovar 
els vehicles de recollida de residus del servei municipal, concretament els tres camions 
recolꞏlectors compactadors de càrrega lateral. 
 
2 – Atès que la competència en matèria de recollida de residus municipals correspon a 
l’Ajuntament i que des de l’any 2014 el servei es presta de manera directa. 
 
3 - Atesa la disponibilitat de crèdit en els exercicis 2020, 2021 i 2022 per poder fer front 
al cost de renovació d’aquests vehicles. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques per a la licitació del 
subministrament de tres camions recolꞏlectors compactadors de residus municipals, de 
càrrega lateral, per un import màxim de 660.000,00 € , IVA exclòs, a repartir entre els 
exercicis 2020, 2021 i 2022, a imputar a la partida del pressupost municipal: 
18/1621/62300 
 
 
4.2.- PAGAMENT DE SUBVENCIONS JUSTIFICADES DINS LA CONVOCATÒRIA 
D'AJUTS A ENTITATS 2020. 
 
Vistos els informes favorables de les regidories de Cultura, Educació, Acció social i Gent 
gran, respecte les justificacions presentades per les entitats beneficiàries de subvencions 
concedides en acord de la Junta de Govern Local de 26.10.2020, dins la convocatòria 
d’ajuts per a projectes i activitats d’utilitat pública i interès social per a l’any 2020. 
 
Vist l’informe de la regidoria de Cultura, d’11.12.2020, indicant que quant a l’ajut concedit a 
l’Associació Banda la Vall del Tenes (G65993362), dins la convocatòria de Cultura 2, de 
1.839,18 euros, han justificat 1.621,76 euros, manifestat l’entitat no tenir més despeses a 
justificar, en haver reduït la seva activitat aquest any per motiu de la crisi sanitària de la 
covid-19, renunciant a la part no justificada de l’ajut. 
 
Vist que dins la convocatòria d’Educació, l’entitat AMPA Nova Espurna (G65697476), amb 
un ajut concedit de 928,20 euros, ha justificat 927,91 euros, havent manifestat no tenir més 
despeses per justificar. 
 
D’acord amb l’anterior, procedeix pagar a les entitats els següents imports, en 
concepte d’únic pagament dels ajuts: 
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 Convocatòria: Cultura 2. Activ. al municipi CIF Ajut justificat, en €
1 Coral l’Aliança G08957946 1.751,59
2 Grup Folklòric Gitanes G63904957 690,00
3 Ass. de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt G63533293 245,22
4 Colla de diables Vall del Tenes G65769937 1.751,59
5 Ass. Banda la Vall del Tenes (Bandeltenes) G65993362 1.621,76
Total:  6.060,16
 Convocatòria: Cultura 3. Carnestoltes CIF Ajut justificat, en €
1 Ass. de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt G63533293 250,00

 Convocatòria: Cultura 4. Cavalcada Reis CIF Ajut justificat, en €
1 Colla de diables Vall del Tenes G65769937 250,00
 Convocatòria: Educació CIF Ajut justificat, en €
1 AMPA Els Picots G08883530 1.142,40 
2 AMPA Miquel Martí i Pol G62366224 999,60 
3 AMPA EB Palaudàries G65695694 928,20
4 AMPA EB Nova Espurna G65697476 927,91
Total:  3.998,11
 Convocatòria: Acció social CIF Ajut justificat, en €
1 Associació Amunt Dones G65193765 450,00
2 Ass. de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt G63533293 100,00
Total:  550,00

 Convocatòria: Gent gran CIF Ajut justificat, en €
1 Ass. Jubilats i Pensionistes Palaudàries G65895377 1.000,00
2 Ass. de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt  G63533293 1.000,00
Total:  2.000,00

TOTAL A PAGAR:  13.108,27
 
Vist que existeix saldo suficient en les respectives aplicacions del Pressupost municipal de 
despeses 2020, per fer els pagaments. 
01 3380 48000 Subvencions entitats culturals 


