
 
 

 

 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
21 DE MARÇ DE 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:35 
Hora que acaba: 18:50 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
David Morales Campos 
 
També assisteix, en qualitat de convidada: 
 
Felicita Romero Olivares 
 
 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Albert Iglesias Boza 
 
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària. 
També hi assisteix Antoni Hierro Medina, interventor municipal 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, que fou el dia 14 
de març de 2022 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la Relació comptable d’obligacions i propostes de manament de pagament número 
O/2022/13, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació: 
 

- Sabavial SL; pintura vial; d’import 3.679,13€; amb càrrec a la partida 25/1532/2100. 
- Bufete Gonzalo SLP; Honoraris derivats dels serveis jurídics relatius a la implantació de la taxa 

per aprofitament especial del domini públic per empreses de transport d’energia i altres.         , 
d’import 4.840€; amb càrrec a la partida 16/9200/22604. 

 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- 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: 
 

- PRP2022/241, M.S.R.; Prestació del Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,52€ 
mensuals 

- PRP2022/251, L.R.F., un ajut de 360€ targeta moneder “promoció dona”, repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- PRP2022/252, L.R.F., un ajut de 279,45€ Treva hivernal “promoció dona”, compra de 
bombones de butà. 

- PRP2022/253, S.T.R., un ajut de 360€ Renovació targeta moneder d’alimentació i higiene, a 
repartir en tres lliuraments mensuals. 

- PRP2022/255, J.F.P., un ajut de 480€ renovació targeta d’alimentació i higiene, a repartir en 
tres lliuraments mensuals. 

- PRP2022/256, C.L.D., Prestació del Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,53€ 
mensuals 

- PRP2022/258, F.G.H., un ajut de 93,60€ prestació Serveis SAD Social 
- PRP2022/259, I.B.F., un ajut de 360€ Targeta moneder d’alimentació i higiene, a repartir en 

tres lliuraments mensuals. 
- PRP2022/261, B.A.L., un ajut de 640,33€, per deute subministrament de gas. 
- PRP2022/262, L.P.C., un ajut de 270,71€ , per deute subministrament elèctric. 
- PRP2022/264, C.O.L., Servei treballadora familiar, 2 hores setmanals. 
- PRP2022/265, P.F.F.; un ajut de 40€ “promoció dona” per a transport públic. 

 
 
3.2.- POLICIA 
 
3.2.1. PRP2022/149 CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PER LA 
CONTRACTACIÓ DE RÈNTING DE VEHICLES POLICIALS 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
Expedient: 2022/758 
 
Actualment el cos de la Policia Local disposa de tres (3) vehicles patrulla logotipats en règim de 
propietat. Concretament són de la marca i model SUBARU FORESTER. Dos d’aquests vehicles van 
entrar de servei l’estiu de l’any 2017 i el tercer l’estiu de 2018. Val a dir que el termini establert per a la 
seva substitució va ser de quatre (4) anys, la qual cosa va ser pactada i ratificada amb els 
representants sindicals del nostre cos.  
 
Les característiques principals dels vehicles actuals es podrien resumir de la següent manera:  
 
 Potència de 150 CV  
 Combustible dièsel  
 Tracció integral amb ajuts per a circulació sobre terrenys dificultosos (sistema de gestió de 
transmissió similar al d’una reductora)  
 Canvi de marxes automàtic  
 Disseny de carrosseria SUV/tot terreny  
 
El quilometratge actual dels vehicles, és el següent:  
 
 5826KBG (indicatiu C-01): 223.700 km  
 5827KBG (indicatiu C-02): 160.500 km  
 5294KNN (indicatiu C-03): 162.200 km  
 
Tot i que algun dels vehicles actuals ha patit avaries importants i l’import econòmic de les reparacions 
ha estat molt considerable, la valoració general del seu servei és bona, ja que les característiques de 
seguretat, del seu funcionament, les capacitats de servei en condicions climatològiques complicades i 
el confort d’utilització, així ho expressen.  
 
Atenent aquestes característiques positives, es decideix cercar vehicles amb capacitats similars, amb 
algunes condicions de millora, com ara les que fan referència a:  
 
 Sistema d’adquisició. A través de rènting, la qual cosa augmentaria l’eficàcia a les reparacions 
mecàniques, de carrosseria o de substitució de pneumàtics.  
 Tipus de motor, de manera que es cerquin altres alternatives més sostenibles, com ara la hibridació 
baixa, que els dotaria de l’etiqueta ECO.  
 La inclusió al rènting de tots els elements propis policials (equips d’emergències, emissores i 
equipament), la qual cosa reduiria les gestions de les reparacions i reposicions d’aquest material, com 
ara la sol·licitud de pressupostos, les gestions de comptabilitat i els processos d’adjudicació als 
industrials.  
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
 
 
 
 



Únic.- Aprovar el procediment de licitació per a l’adquisició de vehicles policials en la modalitat de 
rènting. 

3.3.- SERVEIS TÈCNICS 

3.3.1.- PRP2022/238 ADQUISICIÓ DE LLUMINÀRIES PER AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 

Expedient: 2022/1191 

Al Camp de Futbol Municipal es vol realitzar el canvi de lluminàries a LED, per aconseguir un estalvi 
energètic i econòmic. 

s’ha demanat pressupost del material a tres empreses, les quals han presentat els següents preus 
sense IVA:  

Empresa Import sense IVA 

C.&G.Carandini, S.A.U. 14.862,40 € 

Ledvance 16.480,00 € 

Signify Iberia S.L.U. 20.553,20 € 

Es proposa adjudicar a l’empresa C.&G.Carandini,S.A.U. el subministrament de les lluminàries, ja que 
ha ofert l’import més baix. 

Vista la proposta del Regidor d’esports, 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Adjudicar el subministrament de les lluminàries led per al Camp de Futbol municipal, a 
l’empresa C.&G.Carandini, S.A.U., per l’import de 14.862,40€, més l’Iva. 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 

3.4.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS 

3.4.1.- PRP2022/244   LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA POTENCIALMENT 
PERILLOSA DEL SR. R.R.G. 

Expedient: 2022/570 

L’interessat indicat a continuació ha sol·licitat la llicència administrativa per a la 
tinença d’animals potencialment perillosos.  



Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 R.R.G. Barri de Can Roure Creuat 

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 
sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 

Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 R.R.G. 431 18/2022 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 

3.4.2.- PRP2022/245   LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA POTENCIALMENT 
PERILLOSA DEL SR. A.C.M. 

Expedient: 2021/5164 

L’interessat indicat a a continuació ha sol·licitat la llicència administrativa per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos.  

Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 

A.C.M. Barri de Can Rovira 
Staffordshire Bull Terrier 
(2) 

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 
sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 



Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 A.C.M. 509 17/2022 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 

3.4.3.- PRP2022/246   LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA POTENCIALMENT 
PERILLOSA DEL SR. D.C.N. 

Expedient: 2022/709 

L’interessat indicat a continuació ha sol·licitat la llicència administrativa per a la tinença d’animals 
potencialment perillosos.  

Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 D.C.N. Barri Mas Bo Terrier Stanfforshire Americà 

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 
sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 

Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 D.C.N. 513 16/2022 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 

3.4.4.- PRP2022/248   LLICENCIA PER A LA TINENÇA DE GOS DE RAÇA POTENCIALMENT 
PERILLOSA DE LA SRA. A.S.L. 

Expedient: 2022/671 

La interessada indicada a continuació ha sol·licitat la llicència administrativa per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos.  



Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 A.S.L. Barri Can Rovira 3 Pit 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 a la 
sol·licitant, segons el número d’expedient i llicència següents: 

Nom i Cognoms Nº Expedient Nº Llicència 
1 A.S.L. 473 19/2022 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 

3.5.- COOPERACIÓ I MIGRACIÓ 

3.5.1.- PRP2022/254 APROVACIÓ D’AJUT A REFUGIATS D'UCRAÏNA RESIDENTS AL 
NOSTRE MUNICIPI    

Expedient: 2022/1248 

El Sr. S.E. i la Sra. I.K., empadronats al municipi, han acollit a 6 persones d’origen ucraïnès que han 
fugit de la guerra amb qui tenien un vincle familiar. 

S’han dirigit al nostre ajuntament per informar-nos de l’acollida i per sol·licitar el nostre acompanyament 
en la tramitació de la seva regularització, integració al nostre municipi i ajut en alimentació, entre 
d’altres.   

Les persones acollides son 1 dona de 33 anys i 5 menors de 4, 6, 9, 10 i 13 anys d’edat. 

Des de les regidories de Cooperació i Migració i Acció Social, desprès d’haver fet una entrevista per 
detectar i avaluar de les seves necessitats, proposem donar suport en aquesta acollida en els següents 
paràmetres: 

- Accés al Banc d’Aliments, 1 cop al mes, per a 8 persones, per aliments de primera necessitat 
- 5 targetes de transport públic T16  
- 1 targeta de transport públic T-usual 
- 1a fase: assessorament i acompanyament en la tramitació de la protecció 

temporal, l’escolarització dels menors, beques de menjador, accés a 
activitats esportives extraescolars, formació en la nostra llengua, integració 
al municipi, entre d’altres. 

- 2a fase: recerca de feina 



La despesa que se’n deriva de la compra d’aquestes targetes de transport anirà a càrrec de la partida 
04 232 48002 d’Acció Social.  

Vista la proposta del regidor de cooperació i migració, 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Aprovar el suport per a l’acollida de sis persones ucraïneses sol·licitat pels S.E. i I.K., en els 
termes indicats a la part expositiva.  

Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 

3.5.2.- PRP2022/274 APROVACIÓ D’AJUT PER ACOLLIMENT REFUGIATS D'UCRAÏNA C. 
ESTORNELL, 5    

Expedient: 2022/1296 

En data 17 de març de 2022, la senyora R.M.C., veïna de Lliçà d’Amunt i amb residència al carrer 
Estornell, -, s’ha posat en contacte amb la regidoria de cooperació per informar que ha acollit 6 
persones refugiades de la guerra d’Ucraïna. 

Les persones acollides son: 

- V.B., de 57 anys 
- M,L., de 40 anys 
- Y.T., de 38 anys 
- N.L., d’11 anys 
- M.L., de 6 anys 
- M.L., de 4 anys 

La senyora R.M.C. sol·licita assessorament per a la gestió de la regularització d’aquestes persones, 
escolarització dels menors i ajuda a través del banc d’aliments, el rober solidari i targetes de bus. 

Les regidories de cooperació i acció social, un cop comprovada la situació exposada per la senyora 
Cladellas, hem recollit la documentació dels nouvinguts, la qual adjuntem a aquesta proposta i 
proposem: 

- Facilitar l’accés al banc d’aliments, 1 cop al mes, amb productes d’alimentació de primera 
necessitat per a 7 persones. 

- Facilitar 3 targetes de bus T16 per als menors 
- Facilitar 3 targetes de bus Tusual per a les persones adultes 

Vista la proposta del Regidor de cooperació i migració. 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 



Primer.- Aprovar la proposta d’ajut i acompanyament sol·licitada per la Sra. R.M.C. per donar-li suport 
en l’acollida de 6 persones refugiades de la guerra d’Ucraïna, en els termes exposats a l apart 
expositiva. 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 

3.6.- INTERVENCIÓ 

3.6.1.- PRP2022/272 APROVACIÓ DEL SEGON PAGAMENT FINAL A L’ASSOCIACIÓ DE 
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL, DINS LA SUBVENCIÓ PER A L’ANY 2021.    

Expedient: 2022/1294 

Atès el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Lliçà d’Amunt (CIF G62906037). 

Vist que dels 30.000 € previstos com a subvenció per a l’any 2021, dels quals el 2 d’agost de 2021 es 
va fer un pagament avançat de 15.000€, i a la vista de la justificació presentada per l’entitat l’1 de març 
de 2022, havent justificat 26.311,65 € i manifestant no tenir més despeses a justificar, procedeix fer un 
segon pagament de l’ajut per import de 11.311,65 €, i revocar parcialment la subvenció en 3.688,35 €. 

Vist que hi ha l’obligació amb saldo, ABO 220210019685, de l’exercici tancat 2021, d’import 15.000 €. 

Vist l’informe favorable de l’interventor. 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Aprovar el pagament a la l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt (CIF 
G62906037), de 11.311,65 €, a càrrec d’obligació indicada abans, com a segon i últim pagament de la 
subvenció prevista per a l’any 2021, dins el Conveni entre l’Ajuntament i l’entitat. 

Segon.- Aprovar la justificació parcial de l’ajut 2021 presentada per l’entitat beneficiària, i de conformitat 
revocar parcialment la subvenció en 3.688,35 €. 

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 

3.6.2.- PRP2022/273 APROVACIÓ DEL PRIMER PAGAMENT A L’ASSOCIACIÓ DE 
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL, DINS LA SUBVENCIÓ PER A L’ANY 2022.    

Expedient: 2022/1295 

Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt (CIF G62906037). 



Atesa la labor anual de prevenció en matèria de riscos que realitza l’Associació, i que les despeses del 
funcionament de l’Associació es paguen mitjançant la subvenció que l’Ajuntament paga a l’entitat. 

Vist que el Pressupost municipal de despeses per a l’any 2022 disposa de l’aplicació 12-1350-48001 
Subvencions protecció civil, dotada amb 30.000 €, saldo existent a data d’avui. 

Vist l’informe favorable de l’interventor. 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Aprovar a favor de la l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt (CIF 
G62906037), un pagament avançat de 10.000 €, a imputar a l’aplicació 12-1350-48001 del pressupost 
municipal de despeses de l’any 2022, dins el Conveni entre l’Ajuntament i l’entitat per a l’any 2022. 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 

3.7.- CULTURA 

3.7.1.- PRP2022/275 APROVACIÓ DEL PAGAMENT PREMIS DEL CONCURS DE 
DISFRESSES DE CARNAVAL 2022 

Expedient: 2022/1094 

El passat dissabte 26 de febrer es va celebrar la festivitat de Carnaval amb el tradicional concurs de 
disfresses de la rua. 

El jurat va escollir els guanyadors/es de les 6 categories del concurs als quals se’ls va fer el lliurament 
del premi el mateix dissabte de forma simbòlica i se’ls va informar que havien de demanar el pagament 
del premi mitjançant d’una instància on han adjuntat DNI i document del compte corrent on volen rebre 
el pagament. 

Vist l’informe tècnic favorable de la Tècnica de cultura per al pagament dels premis, que ascendeixen a 
un total de 1.500,00€ (RC 2022/110) amb càrrec a la partida 01 3380 22609.  

Vista la proposta del Regidor de cultura, 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Únic.- Aprovar el pagament de l’import dels premis de les diferents categories i procedir a fer les 
transferència corresponents amb les dades facilitades a l’informe tècnic. 

4.- AFERS SOBREVINGUTS 



4.1.- PRP2022/280 APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA MITJANÇANT 
CONCURS-OPOSICIO, TORN LLIURE, PER LA PROVISIO D’UNA PLAÇA D’OFICIAL 1ª 
JARDINERIA I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, ADSCRITA A LA BRIGADA DE 
JARDINERIA DE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT 

Expedient: 2022/1309 

Publicada l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2021 on es va incloure una plaça d’oficial 1ª 
jardineria, grup C1, en règim laboral temporal, publicada al Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona el passat 25 de febrer de 2021. 

Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs-oposició, torn lliure, d’una 
plaça d’oficial 1ª jardiner i constitució d’una borsa de treball, adscrita a la Brigada de jardineria de 
l’Ajuntament de Lliça 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 la convocatòria. 

Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de recursos humans, 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria mitjançant concurs-oposició, torn lliure, d’una 
plaça d’oficial 1ª jardiner i constitució d’una borsa de treball, adscrita a la Brigada de jardineria de 
l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 

Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies naturals, mitjançant anuncis al e-
tauler de la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, al Butlletí Oficial de la Província i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, considerant-se definitivament aprovades en el cas que no 
es produïssin reclamacions. 

Tercer.- Convocar una plaça d’oficial 1ª jardiner i constitució d’una borsa de treball, adscrita a la 
Brigada de jardineria de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament l’anunci de la 
convocatòria. 

4.2.- PRP2022/284 APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB GRANOLLERS 
ESCENA, S.L.U. PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE CANTÀNIA 2022 

Expedient: 2022/1318 

L’any 2001 l’Ajuntament de Granollers i l’Associació Cultural de Granollers van 
decidir impulsar el projecte Cantània de l’Auditori de Barcelona a Granollers 
amb una clara voluntat d’obrir-lo al conjunt dels nens i nenes de totes les 
escoles de la comarca. 



El projecte musical i educatiu Cantània implica a mestres i alumnes amb l’objectiu de contribuir en 
la formació permanent dels especialistes de música i millorar l’educació musical dels alumnes que 
hi participen, mitjançant una vivència en directe i compartida amb nois i noies de diverses escoles 
del Vallès Oriental. 

Des de l’any 2017 i conjuntament amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, s’ha decidit buscar 
la implicació dels diferents municipis de les escoles i alumnes participants per contribuir en el 
finançament i cost per alumne que té el projecte. 

L’Ajuntament aportarà una subvenció a Granollers Escena, S.L.U. per a l’organització de la 
Cantània 2022 consistent en 7,5€ per alumne participant. 

Alumnes del municipi: 88 alumnes participants 
Import de l’aportació: 660,00€ 

Vista la proposta del Regidor d’educació, 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Lliçà d’Amunt i Granollers 
Escena, S.L.U. per al desenvolupament del projecte Cantània 2022.  

Segon.- Efectuar l´aportació de 660€. a Granollers Escena, S.L, al número de c/c ES20 2100 
0009 790201354995 en el termini màxim de 13 de maig de 2022. 

Tercer.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest acord. 

4.3.- PRP2022/288 CONVENI DE CESSIÓ D’UN ESPAI DEL CONJUNT DE CAN MALÉ PER A 
L’ÚS DE LA FUNDACIÓ VALLÈS ORIENTAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 
PSÍQUICA 

Expedient: 2022/1331 

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt disposa al recinte de Can Malé del municipi de diferents espais 
lliures susceptibles de ser aprofitats per entitats locals per al desenvolupament de les seves 
activitats habituals. 

L’entitat Fundació Vallès Oriental per a Persones amb Discapacitat Psíquica està interessada en 
la utilització d’un espai d’aquest equipament social per a l’emmagatzematge de materials diversos 
de la seva propietat. 

Atès l’interès municipal en potenciar el moviment associatiu en les seves 
múltiples representacions i especialment a través d’aquelles entitats 
caracteritzades pel voluntariat i la participació. 

Vista la proposta del Regidor d’educació, 



La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Aprovar el Conveni de cessió per l’ús d’un espai del conjunt de Can Malé amb l’entitat 
Fundació Vallès Oriental per a Persones amb Discapacitat Psíquica. 

4.4.- PRP2022/289 ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI INTEGRAL DE LA PISCINA 
MUNICIPAL 

Expedient 1289 

La Junta de Govern Local va aprovar, a la sessió del 27 de gener de 2022, el Plec de clàusules 
tècniques i administratives particulars que han de regir el procediment per a l’adjudicació de la 
prestació del servei de Gestió Integral de la piscina municipal del Parc Esportiu Tenes. 

Una vegada anunciada la licitació, finalitzat el període de presentació de proposicions i obertes 
les pliques per part de la mesa de contractació, aquesta, en reunió efectuada el 23 de febrer de 
2022, va acordar elevar a la Junta de Govern Local, la conseqüent proposta d’adjudicació 

Vista la proposta del regidor d’esports, 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Adjudicar, de manera provisional, el contracte per la prestació de servei de gestió 
integral de les instal·lacions de la piscina d’estiu del Parc Esportiu del Tenes, a la senyora P. G. 
R., per l’import de 5.000€, IVA exclòs, per temporada. 

Segon.- Requerir a l’empresa proposada, per a que en el termini de 10 dies presenti la 
documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva, d’import 2.000€. 

Tercer.- Una vegada presentada la documentació assenyalada en el punt SEGON, es 
considerarà com a definitiva l’adjudicació del contracte i es citarà a l’adjudicatari per la signatura 
del mateix. 

Quart.- De no complimentar-ne adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà 
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-ne en aquest cas a recavar la mateixa 
documentació al licitador següent, en l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes. 

Cinquè.- Publicar l’adjudicació als diaris oficials corresponents i al perfil del contractant. 

4.5.- PRP2022/299 APROVACIÓ DEL NOU PLEC DE CONDICIONS QUE 
REGIRAN L’ARRENDAMENT DE LES INSTAL·LACIONS I ELS BENS DEL 
BAR DEL CAMP DE FUTBOL DE LLIÇÀ D’AMUNT 



Expedient: 2022/1166 

El procediment anterior per a l’adjudicació del contracte d’arrendament del Bar del Camp de 
Futbol municipal va quedar desert i s’ha proposat baixar el cànon mensual per fer l’oferta més 
atractiva, per aquest motiu s’ha redactat un nou plec de clàusules. 

Vist l’informe favorable de l’Interventor del plec que regirà l’arrendament. 

Vista la proposta del Regidor d’esports, 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Aprovar el plec de condicions que regiran el nou procediment per a l’arrendament de les 
instal·lacions i els béns del Camp de Futbol municipal de Lliçà d’Amunt, a través de procediment 
obert i forma licitatòria atenent a diversos criteris. 

Segon.-  Publicar la licitació al perfil del contractant. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:50 de tot el que jo com a 
secretària certifico. 


