
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 9 DE MAIG DE 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:00 
Hora que acaba: 18:25 
 
PRESIDEIX 
 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya, primera Tinent d’Alcalde, per absència de l’Alcalde Ignasi 
Simon Ortoll. 
 
ASSISTENTS 
 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
David Morales Campos 
 

 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Albert Iglesias Boza 
 
 

També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Lourdes Martín Montero 
Marc Palet Rodríguez. 
 
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària. 
També hi assisteix Antoni Hierro Medina, interventor municipal 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1.- DESPESES 

 
S’acorda aprovar la relació comptable d’obligacions i propostes de manament de pagament 
número O/2022/24, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició i 
Reconeixement d’Obligació: 
 

- Transports i Serveis Pou Padrós S.L.; passos de vianants i treballs de 
condicionament dels terrenys i desbrossament; d’import 3.355,33€; amb càrrec a les 
partides 13/1700/22699 i 07/3420/63200. 

- Comecial Gasuir SL; venta manual; d’import 12.061,48€; amb càrrec a la partida 
18/1621/22103. 



- Vallesana de Maquinària para la Construcción y Obra Pública SL; miniexcavadores; 
d’import 17.908€; amb càrrec a la partida 17/9200/62202. 

- Associació Arae per la promoció de l’aprenentatge; projecte Creix, maig 2022; 
d’import 3.206,50€; amb càrrec a la partida 03/3230/22699. 
 

 
2.- PROPOSTES 
 
2.1.- GENT GRAN 
 
2.1.1.- PRP2022/432   DEVOLUCIÓ IMPORT BUS IMSERSO    
 
Expedient: 2022/2098 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, des del Casal de la Gent Gran, tramita els viatges del 
IMSERSO. A l’hora, gestiona i coordina els desplaçaments amb autocar, tant a l’anada com 
a la tornada, de les persones que participen en el viatge i que prèviament han pagat. 
 
Algunes persones, dies abans del viatge no poden assistir-hi per causes justificades i amb 
l’antelació adequada. En aquests casos se’ls hi retorna els diners que en el seu dia van 
avançar  per  contractar el servei. 
 
El càrrec per retorn dels autocars d’IMSERSO s’han d’imputar a la R/C:  2022/229  de la 
partida 06 3330 22609 El total de despeses a retornar és de 100 euros 
 
Vista la proposta de la Regidora de gent gran, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Fer el retorn a les persones relacionades de les quantitats que s’especifiquen: 

 
J.R.R. Import a ingressar: 50 euros 
A.G.V. Import a ingressar: 50 euros 

 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
2.2.- 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: 
 

- PRP2022/428; M.P.G.; ajut de 364,60€ per a menjador escolar, corresponent al 80% 
pel període de dos mesos de dos alumnes.. 

- PRP2022/429; C.P.R.; Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,53€ 
mensuals 

- PRP2022/431; J.R.M.; Servei de Teleassistència. 
- PRP2022/437; J.C.M.; ajut de 279,45€ per a bombones de butà. 
- PRP2022/440; F.N.D.; ajut de 150€ par a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- PRP2022/441; Manuela Aragon Guerrero; ajut de 120€ per a transport públic. 
- PRP2022/444; R.T.Y., ajut de 279,45€ per a bombones de butà. 



- PRP2022/445; A.P.M.; Denegació de la renovació de Targeta moneder, per no 
arribar a la puntuació requerida 

- PRP2022/446; M.J.M.N.; ajut de 279,45€ butà a casa. 
- PRP2022/447; J.C.C. i I.S.M., Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,51€ 

mensuals 
- PRP2022/448; E.F.C.; Extinció del contracte de cessió temporal de lloguer habitatge 

social. 
- PRP2022/449; A.M.F.M.; Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,53€ 

mensuals 
- PRP2022/450; A.R.R. ajut de 120€ per a transport 
- PRP2022/453; M.T.M.D.B.H.; ajut de 279,45€, butà promoció Dona. 
- PRP2022/477; N.M.Y.; ajut de 801€ en concepte de beca del Casal d’Estiu a Can 

Roura 
 
 
2.3.- SECRETARIA 
 
2.3.1.- PRP2022/442 SUBMINISTRAMENT DE 3 VEHICLES PER A LA POLICIA 
LOCAL EN LA MODALITAT D'ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA 
MITJANÇANT ACORD MARC AMB L'ACM    
 
Expedient: 2022/1232 
 
La Policia Local de Lliçà d’Amunt precisa del subministrament de tres vehicles, en la 
modalitat d’arrendament sense opció de compra, per tal de continuar prestant amb 
normalitat les tasques que li son pròpies. Per aquesta raó, proposa encarregar a 
l’empresa ALPHABET ESPANYA FLEET MANAGEMENT, S.A. el subministrament de 
tres vehicles SEAT Ateca 2.0 TSI 140kW DSG 4Drive St&Sp FR tot terreny 140kW 5P 
automàtica amb transformació policial sense kit de Detinguts e imatge patró Battemberg 
mitjançant l’acord Marc vigent entre aquesta empresa i l’Associació Catalana de 
Municipis (Lot 92).  
 
El cost mensual per vehicle, Iva inclòs, és de 1.355,44 euros. En tractar-se de 3 vehicles 
i d’un rènting de 48 mesos, el cost total del contracte és de 195.181,89 euros   
 
L’ACM indica que s’han d’aprovar els documents dels models d’adhesió a l’Acord marc. 
 
Vist l’existència de crèdit suficient per dur a terme l’operació (partida 12 1320 20400 
22022000377). 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes legalment, 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el document del model d’adhesió a l’Acord marc per al subministrament 
a la Policia Local de Lliçà d’Amunt, en la modalitat d’arrendament sense opció de 
compra, de tres vehicles SEAT Ateca 2.0 TSI 140kW DSG 4Drive St&Sp FR tot terreny 
140kW 5P automàtica amb transformació policial sense kit de Detinguts i imatge patró 
Battemberg per part de l’empresa ALPHABET ESPANYA FLEET MANAGEMENT, S.A. 
el subministrament (Lot 92).  
 
El cost mensual per vehicle, Iva inclòs, és de 1.355,44 euros. En tractar-se de 3 vehicles 
i d’un rènting de 48 mesos, el cost total del contracte és de 195.181,89 euros.   
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal, així com a tots els interessats 
i publicar-lo al perfil del contractant juntament amb tots els informes. 



 
 
2.4.- EDUCACIÓ 
 
2.4.1.- PRP2022/430   CONVENI DE GESTIÓ COOPERATIVA AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL PER A L’ORGANITZACIÓ I FINANÇAMENT 
DEL CASAL INCLUSIU 2022 ADREÇAT A INFANTS I JOVES AMB DISCAPACITATS 
FÍSIQUES I/O PSÍQUIQUES ESCOLARITZATS AL CENTRE D’EDUCACIÓ 
ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO  
 
Existeix la necessitat d’organitzar un casal d’estiu adreçat als infants i joves escolaritzats 
al Centre d’Educació Especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual. Aquest 
casal tindria lloc a les instal·lacions del centre on s’ubica el Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero, prèvia cessió de l’espai per part de l’Ajuntament de Granollers.  

 
Els ajuntaments ostenten la competència en les activitats de lleure, d’acord amb el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya.  

 
Les dificultats pròpies de la complexitat d’aquest servei fa convenient establir fórmules de 
gestió cooperativa entre administracions. Per això, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de Lliçà d´Amunt volen oferir un servei de casal d’estiu adreçat a persones amb 
discapacitat intel·lectual i tenen interès a subscriure aquest conveni per a possibilitar-ho. 
 
Vista la proposta del Regidor d’educació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de gestió cooperativa entre Consell Comarcal del Vallès Oriental  
i l´Ajuntament de Lliçà d´Amunt per a l’organització i finançament del Casal Inclusiu 2022 
adreçat a infants i joves amb discapacitats físiques i/o psíquiques escolaritzats al Centre 
d’Educació Especial Montserrat Montero. 
 
Segon.- Aprovar el pagament per part de l´Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Consell Comarcal 
del Vallès Oriental de l’import de 967,59€ per la prestació del servei  
 
“ El nostre participant potencial, està interessat en la modalitat de matí + dinar (1236.09 € ) . 
Pel que fa  al nostre ajuntament l´any passat els hi varen fer pagar a la família l´import del 
que significava fer el casal d´estiu al nostre poble: 268,50€ (casal 4 setmanes + menjador 4 
setmanes). 
Per tant el que l´ajuntament hauria de pagar seria: 1236, 09- 268,50= 967,59€ “ 
 
Tercer.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest acord. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
2.5.- INTERVENCIÓ 
 
2.5.1.- PRP2022/454   CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES I 
ACTIVITATS D'UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL, PER A L'ANY 2022, PRIMER 
GRUP.    
  
Expedient: 2022/2214 



 
Vista la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 
18.03.2022, i de data 21.03.2022, de les convocatòries per a l’any 2022, de subvencions per 
a projectes i activitats d’utilitat pública i interès social de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en 
règim de concurrència competitiva, d’acord amb les Bases reguladores específiques 
publicades al BOPB el 10.07.2020.  
 
Atesos els informes tècnics de les regidories de Cultura, Educació, Acció social, Educació i 
Esports, en aplicació dels criteris de valoració de cada convocatòria, respecte les sol·licituds 
de les entitats que s’hi han acollit dins el termini de presentació, del 21 de març fins a l’1 
d’abril de 2022, i de 22 de març al 4 d’abril per a la convocatòria de Cultura Línia 2. 
 
Vist que les regidories compten amb les respectives aplicacions dins el pressupost municipal 
de despeses de l’any 2022, per atendre el pagament dels ajuts que s’hi aprovin. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la concessió de les següents subvencions, dins la convocatòria de 
Cultura, d’ajuts a activitats veïnals per festes de barri (2022-CULT-1), a càrrec de l’aplicació 
01 3380 48000: 
 

 Entitat CIF Subvenció, en € Pagament 
50% 

1 AV Can Farell G59466060 1.633,33 816,66 

2 Comissió de Festes de La 
Sagrera 

G66772930 500,00 250,00 

3 AV Can Rovira Nou G59737700 1.358,19 679,09 
3 AV Can Xicota G62539697 1.596,85 798,42 

Total:  5.088,37 2.544,17 
 
Desestimar la sol·licitud presentada el 6 d’abril, amb registre d’entrada número 4492, de 
l’entitat AV La Serra, per haver entrat fora de termini, ja que aquest finalitzava el dia 1 d’abril, 
segons indica l’informe tècnic, de data 02.05.2022. 
 
SEGON.- Aprovar la concessió de les següents subvencions, dins la convocatòria de 
Cultura, d’ajuts a entitats culturals que promoguin activitats d’interès cultural en el propi 
municipi (2022-CULT-2), a càrrec de l’aplicació 2022 01 3380 48000: 
 

 Entitat CIF Subvenció 
en € 

Pagament 
50% 

1 Coral l’Aliança G08957946 1.774,19 887,09 
2 Grup Folklòric Gitanes G63904957 3.149,20 1.574,60 
3 Banda de la Vall del Tenes G65993362 2.756,55 1.378,27 
4 Barri de La Sagrera: Castanyada G66772930 1.700,00 850,00 
5 Barri de La Sagrera: Nits d’Estiu G66772930 1.774,19 887,09 
6 Colla de Gegants i geganters G61376521 1.774,19 887,09 
7 Ass. Gent Gran de Lliçà d’Amunt G63533293 1.330,65 665,32 
8 Ateneu Cingles de Bertí G67059931 798,39 399,19 
9 Diables Santa Eulàlia i Lliçà G67534610 2.174,19 1.087,09 
10 Diables Vall del Tenes G65993362 2.838,71 1.419,35 
11 Diables Vall del Tenes: Sant Jordi G65993362 1.380,00 690,00 

 Total:  21.450,26 10.725,09 



 
TERCER.- Aprovar la concessió de les següents subvencions, dins la convocatòria de 
Cultura, d’ajuts per la participació a la Festa de Carnestoltes de Lliçà d’Amunt en la categoria 
d’entitat local, comparsa o carrossa per a l’any 2022 (2022-CULT-3), a càrrec de l’aplicació 
01 3380 48000: 
 

 Entitat CIF Subvenció, en €  
Ass. de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt  G63533293 250,00 

Total:  250,00 
 
QUART.- Aprovar la concessió de les següents subvencions, dins la convocatòria de Cultura, 
d’ajuts per als desplaçaments en activitats que promoguin i difonguin el nom del municipi fora 
de l’àmbit local (2022-CULT-5), a càrrec de l’aplicació 01 3380 48000: 
 

 Entitat CIF Subvenció, 
en € 

Pagament 
50% 

1 Grup Folklòric Gitanes de Lliçà d’Amunt G63904957 1.842,54 921,27 
2 Colla de Gegants i geganters G61376521 455,38 227,69 
3 Ass. de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt G63533293 671,64 335,82 
 Total:  2.969,56 1.484,78 

 
CINQUÈ: Aprovar la concessió de les següents subvencions, dins la convocatòria 
d’Educació (subvencions a AMPES de les escoles bressol municipals, per a projectes de 
col·laboració en l’adquisició de material educatiu, codi 2022/1-EDU), a càrrec de l’aplicació 
03 3230 48000: 
 

 Entitat CIF Subvenció, en € 
1 AMPA Nova Espurna G65697476 500,00 
2 AMPA Palaudàries G65695694 500,00 
 Total:  1.000,00 

 
SISÈ: Aprovar la concessió de les següents subvencions, dins la convocatòria d’Acció social 
(2022-AS), per al Pla d’igualtat dona-home, a càrrec de l’aplicació 04 2310 48000: 
 

 Entitat CIF Subvenció, en € 
1 Associació Amunt Dones G65193765 450,00 
2 Ass. de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt G63533293 100,00 
Total:  550,00 

 
SETÈ: Aprovar la concessió de les següents subvencions, dins la convocatòria d’Esports 
Línia 1 (2022-ESP-1), a càrrec de l’aplicació 07 3410 48000, del pressupost de despeses 
2022: 
 

 
Entitat Acte/esdeveniment Subvenció, 

en € 
Pagament 

50% 

1 
Club Bàsquet Lliçà 
d’Amunt. 
G61743910 

Torneig ciutat de Lliçà d'Amunt 425,00 212,50 
Circuit 3x3 1.800,00 900,00 
Campus d'Estiu 150,00 75,00 
Campus Setmana santa 150,00 75,00 
Campus Pre-temporada 150,00 75,00 
Total:  2.675,00 1.337,50 

2 Club Fútbol Sala Vall del 
Tenes. 

24 Hores FS 1.597,50 798,75 
Presentació Equips 150,00 75,00 



G61665311 Comarcals 150,00 75,00 
Torneig Estiu 487,50 243,75 
Dia de la Dona 150,00 75,00 
Total: 2.535,00 1.267,50 

3 
Club Esportiu Lliçà 
d’Amunt. 
G61403366 

Cloenda 1.215,00 607,50 
Partits Amistosos 150,00 75,00 
Campus de Nadal 150,00 75,00 
Total: 1.515,00 757,50 

4 Club Patí Lliçà d'Amunt. 
G60237765 

Jornades escolars 650,00 325,00 
Lliga catalana  150,00 75,00 
Campionat de Catalunya 150,00 75,00 
Total: 950,00 475,00 

5 UEC Vall del Tenes. 
G58199845 

Marxa Passeig 400,00 200,00 
Tomb Vallès Oriental 100,00 50,00 
Diapositives a la fresca 50,00 25,00 
GR-5 50,00 25,00 
Total: 600,00 300,00 

6 Club Patinatge Artístic. 
G64987761 Exhibició 225,00 112,50 

 Total:  8.500,00  4.250,00 
 
La sol·licitud de l’associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt, amb NIF G-63533293 (registre 
d’entrada 2022-4298, de 01.04.2022), ha estat desestimada perquè no compleix les bases 
de convocatòria al no tractar-se d’una entitat esportiva inscrita en el Registre Municipal 
d’Entitats Esportives del Municipi, segons indica l’informe tècnic de data 27.04.2022. 
 
VUITÈ: El pagament de les subvencions es farà d’un sol cop quan s’aprovin les justificacions 
que presentin les entitats, excepte en les convocatòries de Cultura Línies 1, 2 i 5, i Esports, 
on es farà un primer pagament del 50% de l’ajut, pels imports indicats, un cop aprovada la 
concessió, i la resta dels ajuts es pagarà quan s’aprovi la justificació. 
 
ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats. 

 
 
3.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
3.1- PRP2022/463 ACCEPTACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS CONCEDITS DINS EL 
CATÀLEG DE L’ANY 2022, DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA DE GOVERNS 
LOCALS 2020-2023 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
Expedient: 2022/342 
 
Vist que la Diputació de Barcelona ha publicat en data 03.05.2022, la resolució de concessió 
i de desestimació dels ajuts econòmics sol·licitats dins la convocatòria del Catàleg 2022, del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 
 
Atès que la Diputació ha aprovat els següents ajuts, relacionats en l’Annex 1 de la resolució: 
 

Regidoria  Actuació 
Pressupost 

en €  
Subvenció 

en € Codi XGL 

EDUCACIÓ 1 

Actuació ecosistèmica de 
prevenció i intervenció per a 
la millora de l'èxit escolar 30.167,46 8.791,40 22/Y/323480 



ACCIÓ 
SOCIAL 2 

Actuacions d'igualtat de 
gènere i de diversitat sexual, 
afectiva i de gènere 37.000,00 6.396,00 22/Y/322561 

 3 

Atenció psicològica a totes 
les dones del municipi en 
situació de violència 
masclista 40.000,00 14.611,11 22/Y/322542 

ESPORTS 4 24 Hores de ciclomotors 30.000,00 2.500,00 22/Y/325654 

 5 
Ajuts per la participació al 
casal d’esports d'estiu 8.000,00 3.000,00 22/Y/325731 

 6 
Cicle de passejades per a la 
gent gran 2.000,00 1.000,00 22/Y/325741 

PROMOCIÓ 
ECO. I 
CONSUM 7 

Servei Públic de Consum - 
OMIC Lliçà d'Amunt 30.000,00 15.210,00 22/Y/319846 

NOVES 
TECNOLOG. 8 Administració Electrònica 14.822,50 14.822,50 22/Y/323883 

MOBILITAT 9 

Actuacions derivades de 
plans i estudis de mobilitat 
urbana. >>projecte: Millora 
de l'espai del vianant C. 
Baronia de Montbui amb C. 
Anselm Clavé (BV-1602 PK 
6,5) 153.776,76 50.000,00 22/Y/326488 

SALUT 
PÚBLICA 10 

Control de la tinença 
d’animals de companyia i 
creació i gestió de colònies 
de gats 85.000,00 1.000,00 22/Y/322069 

 11 

Control de plagues, 
prevenció de la legionel·losi, 
mosquit tigre 30.500,00 15.250,00 22/Y/321515 

 12 

Activitats per promoure 
hàbits i estils de vida 
saludables 2.000,00 2.000,00 22/Y/321772 

 13 
Vigilància d'establiments 
alimentaris 2.000,00 2.000,00 22/Y/321370 

PROTECCIÓ 
CIVIL 14 

Finançament del servei de 
protecció civil 4.500,00 2.250,00 22/Y/323191 

TOTAL:     479.465,22 138.831,01 
 

 
Vist que la Diputació ha desestimat les següents sol·licituds d’ajut econòmic, incloses en 
l’Annex 3 de la resolució, indicant com a motiu no haver assolit la puntuació mínima establerta 
per al respectiu recurs: 
 

Regidoria Actuació 
PROMOCIÓ ECO. I 
CONSUM 

Impuls al patrimoni natural i al turisme de proximitat a Lliçà d'Amunt  

MEDI AMBIENT Actuacions informatives sobre energies renovables i eficiència energètica 
 
Atès que, segons l’article 25.4 del règim regulador de la convocatòria del Catàleg 2022 del 
Pla de concertació XGL 2020-2023, amb caràcter general, els recursos econòmics s’entenen 
acceptats pels destinataris si en el termini d’un mes, comptat des de la data de publicació, 
aquests no manifesten expressament la renúncia, si la resolució no hi expressa una altra 
cosa. 
 



Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar les subvencions econòmiques concedides dins el Catàleg de l’any 2022, 
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, a 
efectes interns. 
 
Segon.- Assabentar-se dels ajuts denegats per la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.2.- PRP2022/460 APROVACIÓ BASES DE LA FESTA DEL PINTXO 2022 

Expedient: 2022/2261 

En data 1 de juliol de 2022 se celebrarà la 4ª edició de la Festa del Pintxo, organitzada per 
la Regidoria de promoció econòmica de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i emmarcada dintre 
de les Festes de Nits de la Sagrera. 

Els professionals d’establiments d’hostaleria del municipi podran presentar una proposta 
gastronòmica en format pintxo. 

Vista la proposta del Regidor de Promoció econòmica 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Únic.- Aprovar les Bases de la Festa del Pintxo 2022 per poder regular el concurs. 

 
3.3.- PRP2022/464 APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DE LA 
RENOVACIÓ DE CONTENIDORS DE RESIDUS 
 
Vist l’informe del tècnic de medi ambient municipal sobre la necessitat de renovar el parc de 
contenidors de residus municipals, en què es posa de relleu els anys de servei dels mateixos 
i l’estat d’envelliment. 
 
Vist que es té per objectiu la millora de la recollida selectiva i l’estat dels contenidors és un 
factor important perquè la ciutadania en faci un bon ús. 
 
Atès que es disposarà de nous camions de recollida de residus de càrrega lateral, i que es 
podran recollir amb aquest sistema totes les fraccions dels residus. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar els plecs de condicions administratives i tècniques per a la licitació del 
subministrament de contenidors de residus municipals. 
 
 
3.4.- PRPR2022/456 APROVACIÓ DE LES BASES PER LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE 
MENJADOR DELS CASALS MUNICIPALS 2022 
 
Expedient: 2022/2030 



 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha organitzat la proposta de casals municipals per l’any 2022. 
Dintre de la proposta de serveis del casal s’organitza el servei de menjador.  
 
El servei de menjador dels casals municipals s’ha de licitar, per això es presenten ells plecs 
de clàusules administratives i el plec de clàusules tècniques per a la licitació del contracte.  
 
El pressupost de base de la licitació és de 34.841,40€ IVA inclòs. L’RC és la número 
2022/239.  
 
Vista la proposta del Regidor del Regidor de Joventut 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar els plecs de clàusules per poder convocar la licitació del contracte del servei 
de menjador dels casals municipals 2022. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:25 de tot el que jo 
com a secretària certifico. 
 
 


