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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA       
28 D’OCTUBRE DE 2019 
 
 
Lliçà d’Amunt, 28 d’octubre de 2019.  
 
A les 18,10 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió 
ordinària de primera convocatòria que presideix el senyor Alcalde, Ignasi Simón i 
Ortoll. Hi assisteixen els regidors i regidores David Morales Campos, Fran Sánchez 
Castilla, Maria del Mar Pedrerol Villarroya, Lourdes Estéfano Orozco i Albert Iglesias 
Boza. Són assistits per la Secretària accidental de la Corporació, senyora Gemma 
Navarro i Medialdea. 
 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, 
que fou el dia 14 d’octubre de 2019. 
 
 
2 – DESPESES 
 
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement  
d’Obligació (Relació núm. O/2019/41): 
 

- Obres i Paviments Llovet SL; treballs obra civil recuperació de pous per a 
neteja viària, pou Roure; d’import 6.243,48€; amb càrrec a la partida 
17/1532/61900. 

- Comercial Vallesana de Suministros SA; rehabilitació instal·lació solar tèrmica 
per la producció d’ACS al pavelló d’esports; d’import 14.685,82€; amb càrrec a 
la partida 15/1650/63300. 

- Obres i Paviments Llovet SL; treballs obra civil soterrament de línia de mitja 
tensió; d’import 8.391,20€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900. 

- Obres i Paviments Llovet SL; obres arranjament de pas de vianants al carrer la 
Tet – CAP Palaudàries, Certificació;  d’import 10.296,28€; amb càrrec a la 
partida 17/1532/61909. 

- Obres i Paviments Llovet SL; obres arranjament de pas de vianants al carrer la 
Tet – CAP Palaudàries; Certificació; d’import 4.553,71€; amb càrrec a la partida 
17/1532/61909. 

- Ongrup  Medi Ambient SL; obres rehabilitació de pous per a usos de neteja 
viària, pou Ca l’Esteper; d’import 22.064,96 €; amb càrrec a la partida 
17/1610/61910. 

- Llonch Clima SL; climatització i legalització elèctrica a l’escola bressol Nova 
Espurna; d’import 5.804,13 €; amb càrrec a la partida 15/1650/63300. 

- Hidrogeologia i Enginyeria del Terreny SL; coordinació de seguretat i salut de 
les obres d’adequació de 4 pous d’abastament d’aigua; d’import 3.811,50 €; 
amb càrrec a la partida 17/1610/61910. 

- Ausolan RCN SLU; monitoratge, núm. document 191712; d’import 3.069,01 €; 
amb càrrec a la partida 04/2310/48002. 

- Ausolan RCN SLU; monitoratge, núm. document 191694; d’import 3.220,91 €; 
amb càrrec a la partida 04/2310/48002. 

- Ausolan RCN SLU; monitoratge, núm. document 191693; d’import 3.028,71 €; 
amb càrrec a la partida 04/2310/48002. 

- Ausolan RCN SLU; monitoratge, núm. document 191692; d’import 3.382,10 €; 
amb càrrec a la partida 04/2310/48002. 
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- Ausolan RCN SLU; monitoratge, núm. document 191691; d’import 4.036,20 €; 
amb càrrec a la partida 04/2310/48002. 

- Ausolan RCN SLU; monitoratge, núm. document 191687; d’import 3.813,00 €; 
amb càrrec a la partida 04/2310/48002. 

- Ausolan RCN SLU; monitoratge, núm. document 191686; d’import 3.171,41€; 
amb càrrec a la partida 04/2310/48002. 

- Ausolan RCN SLU; monitoratge, núm. document 1191685; d’import 4.588,00 €; 
amb càrrec a la partida 04/2310/48002. 

- Ausolan RCN SLU; monitoratge, núm. document 191684; d’import 4.234,60 €; 
amb càrrec a la partida 04/2310/48002. 

- Ausolan RCN SLU; monitoratge, núm. document 191683; d’import 3.627,01 €; 
amb càrrec a la partida 04/2310/48002. 

- Ausolan RCN SLU; monitoratge, núm. document 191681; d’import 4.138,50 €; 
amb càrrec a la partida 04/2310/48002. 

- Ausolan RCN SLU; monitoratge, núm. document 191680; d’import 4.699,60 €; 
amb càrrec a la partida 04/2310/48002. 

- Galván Ruiz, Pilar; menús menjador serveis socials, agost 19; d’import 
4.027,05 €; amb càrrec a la partida 04/2310/22699. 

- Endesa Energia SA; energia elèctrica; d’import 3.896,51€; amb càrrec a la 
partida 16/9200/22100. 

- Comercial Vallesana de Suministros SA; rehabilitació instal·lació solar tèrmica 
per la producció d’ACS al pavelló d’esports; d’import 14.685,81 €; amb càrrec a 
la partida 15/1650/63300. 

- Infraestructures Coser SL; Certificació 3 Ruta Saludable del Pla; d’import 
13.965,63 €; amb càrrec a la partida 17/1532/61909. 

- Becerra & Navarro SL; reparació contenidors grisos i transport; d’import 
4.801,28 €; amb càrrec a la partida 18/1630/22699. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria 
orgànica a planta, agost 2019, impropis 6,28%; d’import 6.489,10 €; amb càrrec 
a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides 
RMO, agost 2019, d’import 5.292,70 €; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades 
RMO, agost 2019, d’import 29.443,09€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades 
RMO directe Mataró, agost 2019, d’import 12.662,97€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Becerra & Navarro SL; reparació contenidors grisos i transport; d’import 
4.801,28 €; amb càrrec a la partida 18/1630/22699. 

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

- Associació Arae per a la Promoció de l’Aprenentatge; Projecte creix octubre 
2019; d’import 3.351,72 €; amb càrrec a la partida 03/3230/22699. 

- Endesa Energia SA; energia elèctrica; d’import 39.740,22 €; amb càrrec a la 
partida 03/3230/22100. 

 
 
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement  
d’Obligació (Relació núm. O/2019/42): 
 

- Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt; servei de manteniment, tercer 
termini de 2019; d’import 7.265,66€; amb càrrec a la partida 25/1532/22699. 
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- Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt; treballs realitzats a Can Montcau, 
tercer termini de 2019; d’import 6.805,77€; amb càrrec a la partida 
25/1532/22699. 

- Insigna Uniformes SL; Subministrament uniformitat; d’import 7.047,04€; amb 
càrrec a la partida 12/1320/22104. 

- Insigna Uniformes SL; Subministrament uniformitat; d’import 13.219,25€; amb 
càrrec a la partida 12/1320/22104. 

- Media Maga Mangotiere SL; Festa Flaixbac, Va Parir Tour 2019; d’import 7.260 
€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

 
 
3.- APROVACIÓ DE LES BASES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE 
JOVENTUT 2020. (PR. 778) 
 
La Regidoria de Joventut convoca i organitza els Pressupostos Participatius 2020, adreçat 
a tots els i les joves de 14 a 30 que facin vida a Lliçà d’Amunt. 
 
Els pressupostos participatius són una forma de decidir, entre tots i totes, com s’utilitzarà el 
pressupost de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, el qual es 
destinarà a activitats per a joves  
 
Les bases dels pressupostos han variat respecte a anys anteriors, per introduir un sistema  
de presentació i votació de les propostes més dinàmic, obert i digital.  
 
Vista la proposta del Regidor de joventut. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar les Bases dels Pressupostos Participatius de Joventut 2020, que organitza 
la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
 
4.- APROVACIÓ D’UNA BESTRETA PER A L’ACTIVITAT “NIT DE TERROR 2019”. 
(PR. 779) 
 
La Regidoria de Joventut organitza la “Nit de terror 2019”, i per a l’organització d’aquesta 
activitat és necessària la compra de material de petit detall pel qual es necessita una 
bestreta en metàl·lic. Aquesta bestreta serà de 500€. 
 
Vista la proposta del Regidor de joventut. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la concessió d’una bestreta de 500€ a la Regidoria de Joventut per a fer 
front a la compra de material de petit detall per al desenvolupament de l’activitat de la “Nit 
del terror 2019”, que anirà a càrrec de la partida número 02 3300 22609 de Joventut.  
 
 
5.- APROVACIÓ DE CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE SORTIDA A PORT 
AVENTURA. (PR. 780) 
 
La Regidoria de Joventut organitza una sortida jove a Port Aventura Halloween pel dia 16 
de novembre de 2019. 
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La sortida es farà amb l’empresa Viatges Plus S.A, amb un cost de 1528,92€ (sense IVA) i 
de 1850€ (amb IVA).  
 
Aquesta sortida és per un màxim de 50 joves de 14 a 17 anys i tindrà un preu establert de 
30€ per a empadronats/des a Lliçà d’Amunt i de 37€ per a la resta.  
 
Vista la proposta del Regidor de Joventut, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el contracte menor amb l’empresa Viatges Plus S.A, per a la realització 
d’una sortida jove a Port Aventura Halloween el dia 16 de novembre de 2019, per l’import 
de 1.850€, inclòs l’IVA. 
 
Segon.- Imputar la despesa de l’activitat a la partida número 02 3300 22609 de Joventut.  
 
 
6.- ADHESIÓ A LA GUIA COMARCAL PER FER FRONT ALS MALTRACTAMENTS 
DE LES PERSONES GRANS. (PR. 781) 
 
La Guia Comarcal per fer front als maltractaments de les persones grans és un instrument 
per a la gestió i l’abordatge de les diverses situacions de maltractaments que poden afectar 
a les persones grans.  
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb el suport de la Diputació de Barcelona i de les 
tècniques ha elaborat aquest guia i ens ofereix la possibilitat d’adherir-nos a la mateixa.  
 
Vista la proposta de la Regidora d'Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adherir-se a la Guia Comarcal per fer front als maltractaments de les persones 
grans. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
 
7.- AMPLIACIÓ DE L’ACORD D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA SUPRALOCAL AL 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL EN EL MARC DEL PROGRAMA 
TREBALL I FORMACIÓ. (PR. 784). 
 
El Servei Públic d’Ocupació  de Catalunya  mitjançant RESOLUCIÓ TSF/2232/2019, d’1 
d’agost, regulada per l’ORDRE TSF/156/2018, de 20 de setembre, modificada per 
l’ORDRE TSF/115/2019, de 7 de juny per la qual s’aproven les bases reguladores per la 
concessió de subvencions del programa, Treball i Formació el qual l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt es vol adherir mitjançant assistència tècnica amb el Consell Comarcal del Vallés 
Oriental. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Recursos Humans, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’assistència tècnica supralocal al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental en el marc del programa Treball i Formació (Resolució TSF/2232/2019, 
d'1 d’agost, regulada per l'Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny) següent 
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 Nombre d’assistències 
 Línia PANP Línia PRGC Línia* 

DONA 
Nom projecte 1 any 6 m 1 any 6 m 1 any 
 
Fem lluir el Vallès Oriental! 
Peó/na de neteja 
 

    
1 

 

 
Segon.- Aprovar les condicions inicials proposades que s’esmenten a continuació, 
orientades a garantir la sostenibilitat econòmica i financera de l’actuació i que es 
reflectiran en el conveni que es formalitzarà amb el Consell Comarcal, i en el qual 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt  assumeix les despeses següents: 
 

a) Equipament de les persones contractades + Pla de riscos. 
b) Indemnitzacions per finalització de contracte de durada determinada. 
c) Baixes per IT en el cas que aquestes no siguin subvencionades. 
d) Desplaçaments a les accions formatives dels treballadors i/o treballadores dels seus 

municipis. 
e) Desplaçaments dels seus treballadors i/o treballadores per necessitats de la feina. 
f) Assegurances d’accidents. 
g) Revisions mèdiques. 
h) Curs de riscos laborals. 
i) Costos de formació revocada pel SOC en el cas de que el treballador no arribi al 75% 

d’assistència. 
j) 10% de cofinançament calculat sobre el mòdul econòmic per cada contracte de 

treball més la formació. 
k) Totes aquelles despeses derivades de les contractacions per les assistències 

sol·licitades que no siguin cobertes de la subvenció del Programa Treball i Formació. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt s’obliga a: 
 

a) Definir les tasques sol·licitades, espai on es durà a terme i maquinària necessària. 
b) Dur a terme les accions per a la coordinació d’activitats empresarials en matèria de 

prevenció de riscos laborals, en els terminis que s’estableixin. 
c) Lliurar quinzenalment al Consell Comarcal les sol·licituds d’assistència tècnica i els full 

de seguiment d’assistència dels treballadors/res. 
d) Sol·licitar prèviament qualsevol variació de l’assistència tècnica inicial, com ara les 

modificacions d’horari. 
e) Facilitar al CCVR la documentació que requereixi per la justificació dels serveis, en el 

termini que estableixi. 
f) Fer efectiva abans de la contractació dels treballadors i, com a molt tard el 20 de 

gener de 2020, l’import corresponent al 20% de la previsió del total del cost de 
l’actuació, en concepte de bestreta. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats. 
 
 
8.- DEVOLUCIÓ INGRÉS INDEGUT REBUT CASAL D’ESPORTS (PR. 785) 
 
Un cop rebuda la instància amb número de registre d’entrada 11187 del 2 d’octubre de 
2019 a nom d’AMLB, en la que ens informa de que la seva filla va patir un lesió al 
Casal d’Esports i sol·licita la devolució de la part proporcional dels dies que no va 
poder gaudir del servei hem procedit a valorar la situació. 
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S’han comprovat la versió dels fets causants de la lesió amb els monitors del servei, 
s’ha revisat el document justificatiu mèdic que acredita la lesió i s’ha valorat el cost 
econòmic de la part proporcional. 
 
Els monitors confirmen la lesió, els documents acreditatius evidencien la lesió i la 
necessitat de repòs i en quant al cost econòmic proporcional, hem prorratejat el cost. 
És a dir, si l’import total del rebut per tres setmanes de Casal és de 124,50€, l’import 
diari és de 8,30€. Al no poder assistir durant sis dies, la part proporcional a retornar és 
de 49,80€.  
 
Vista la proposta del Regidor d’Esports, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la devolució parcial del rebut girat a nom d’AMLB, corresponent al 
pagament del Casal d’Esports de la seva filla MJL, per valor de 49,80€. 
  
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
9.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE REPAVIMENTACIÓ A PUNTS 
DELS CARRERS FRANCESC MACIÀ, PAÏSOS CATALANS I CA L’ARTIGUES  
 
S’acorda aprovar la Memòria Valorada de les tasques de Repavimentació a punts dels 
carrers Francesc Macià, Països catalans i Ca l’Artigues, redactada pels Serveis 
tècnics municipals. 
 
 
10.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ DELS CARRERS PEP 
VENTURA AL BARRI DE PINEDA DEL VALLÈS I PAU CLARIS AL NUCLI URBÀ 
 
Al juliol d’enguany es manifesta per part de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt la voluntat 
de restaurar el paviment de la calçada dels carrers Pep Ventura del barri de Pineda del 
Vallès i Pau Claris al nucli urbà. 
 
El present projecte defineix complertament les obres necessàries per a la restauració 
d’aquestes calçades, mitjançant la redacció d’acord amb la legislació vigent dels  
documents que l’integren: memòria i annexes, plànols, plecs de condicions, pressupost 
i estudi de seguretat i salut. 
 
Per tot això la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de Repavimentació dels carrers Pep Ventura 
al barri de Pineda del Vallès i Pau Claris al Nucli Urbà, redactat pels Serveis tècnics 
municipals. 
 
Segon.- Exposar al públic aquest projecte, durant el termini de trenta dies hàbils, al 
Butlletí Oficial de al Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- En cas que no es presenti cap al·legació durant el termini d’exposició al 
públic, aquest projecte es considerarà aprovat definitivament. 
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11.- AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
11.1.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada 
usuari i la proposta del Regidor de benestar i família, la Junta de Govern Local, 
acorda atorgar els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
 

- Pr. 782. SFC, un ajut de 243,55€, en concepte de transport públic. 
- Pr. 783. AVCP; un ajut de 340€ per a llibres escolars, que correspon al 75% 

del seu cost 
- Pr. 787. MCA; un ajut de 420€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 788. IZM; un ajut de 102€ en concepte de transport públic. 
- Pr. 790. EDA; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 791. RGP; un ajut de 142€ per a transport públic. 
- Pr. 792. MSM; un ajut de 1.273,55€ pel pagament d’endarreriments 

subministrament d’aigua, amb el compromís de devolució d’aquesta quantitat 
en terminis de 30 euros mensuals. 

- Pr. 793. SMV; un ajut de 90€ per a alimentació i higiene, repartits en tres 
lliuraments mensuals. 

- Pr. 795; TRG; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene; repartits en tres 
lliuraments mensuals. 

- Pr. 796; FMR; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene repartits en tres 
lliuraments mensuals. 

- Pr. 797; FMR; un ajut de 30,60 € per a transport públic. 
- Pr. 799; DCO; un ajut de 240€ per a alimentació; repartits en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 801; IDI; un ajut de 200€ per a alimentació i medicació, repartits en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 804; AVF; un ajut de 300€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 805; JP; un ajut de 90€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 806; AMSG; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 807; ESM; un ajut de 360€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 

mensuals. 
 
 
11.2.- AJUT SOCIAL I/O FRACCIONAMENT PEL PAGAMENT DE TAXES I 
IMPOSTOS MUNICIPALS 
 
11.2.1.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de la senyora MTGF, en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i de 
fraccionament del pagament d’impostos municipals. (Pr.786) 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 d’octubre de 2009, de reserva de 
facultats en base al qual aquest Ajuntament és competent per aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels 
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
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organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 

  
Primer.- Aprovar la renovació del fraccionament del pagament del deute pendent en 
concepte d’impostos i taxes municipals de la senyora MTG F, en terminis de 50€ mensuals, 
en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la interessada i a l’oficina local de l’Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
 
11.2.2.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica del senyor JBV, en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i de 
fraccionament del pagament d’impostos municipals. (Pr.789) 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 d’octubre de 2009, de reserva de 
facultats en base al qual aquest Ajuntament és competent per aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels 
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 

  
Primer.- Aprovar l’atorgament d’un ajut social al senyor JBV, corresponent al 25% del 
deute en l’Impost de Bens Immobles i Taxa per gestió de residus, dels anys 2015, 
2016 i 2018  
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant 
75% dels impostos indicats al punt primer, més els corresponents a l’exercici de 2019, 
en terminis de 100€ mensuals, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de 
gestió inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’interessat i a l’oficina local de l’Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
 
11.3.- REVISIÓ AJUT MATERIAL I SORTIDES 2019-2020. (Pr. 800) 
 
A la Comissió de Govern del maig de 2019 es van aprovar les bases reguladores de les 
beques pel curs 2019-20 en matèria d’escoles bressol i material escolar del nostre municipi. 
 
Es va obrir el període de recepció de sol·licituds del 1 de maig al 31 de maig i es van  
valorar tècnicament cada sol·licitud segons els barems econòmics i socials establerts en les 
bases aprovades.  
 
Vista la proposta de la Regidora de Serveis Socials 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Aprovar destinar de la partida d’Acció Social un total de  1073 € per assumir 
l’Ajuntament, amb pressupost propi, els ajuts pel curs 2019-20 en matèria d’escoles 
bressol i material escolar 
 
Segon.- Atorgar a infants i joves un ajut de material i sortides escolars variable segons 
la valoració tècnica, per un total de 1.073€, distribuït pels següents centres escolars: 

 
Escola Rosa Oriol  180 €   
Escola Els Picots  328 €   
Institut Hipàtia  240 € 
Institut Lliçà   325 €   
 

Tercer.- Notificar a totes les famílies mitjançant carta personalitzada la seva situació de 
valoració aprovada o denegada per part de l’Ajuntament.   
 
 
11.4.- AJUT CONJUNT ORDINADORS (Pr. 802) 
 
S’han valorat tècnicament, segons els barems econòmics i socials establerts, les sol·licituds 
individuals de les famílies que no poden fer front al cost dels ordinadors escolars del curs 
2019-2020. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Serveis Socials 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar destinar de la partida d’Acció Social un total de 910,56€ per assumir 
l’Ajuntament, amb pressupost propi, els ajuts per fer front al cost dels ordenadors 
escolars pel curs 2019-20. 
 
Segon.- Aprovar la llista elaborada per l’Ârea d’acció social, amb el detall de cada 
sol·licitud. 
 
Tercer.- Notificar a totes les famílies mitjançant carta personalitzada la seva situació de 
valoració aprovada o denegada per part de l’Ajuntament.   
 
 
12.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
12.1.- BAIXA DEL TITULAR DE LA PARADA 39 DEL MERCAT SETMANAL (Pr. 
794) 
 
El senyor Juan E. V. V., ha sol·licitat, per instància amb registre d’entrada número 
1408, la baixa com a titular de la parada número 39 del mercat setmanal dels 
diumenges a Lliçà d'Amunt, per jubilació. 
 
Vist que el Reglament del mercat permet la baixa voluntària, sempre que el titular 
estigui al corrent de les obligacions tributàries. 
 
Vista la proposta del Regidor de promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 



10 
 

Primer.- Aprovar la baixa del senyor J. E. V. V., com a titular de la parada 39 del 
mercat setmanal de Lliçà d’Amunt, ja que està al corrent de les seves obligacions 
tributàries. 
 
Segon.- Donar de baixa i efectuar la devolució dels rebuts del mercat Ref. Valor 
01760570/31 segon trimestre 2019, Ref. Valor 01760572/31tercer trimestre 2019 i Ref. 
Valor 1760575/31 quart trimestre 2019, a nom de J. E. V. V. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
12.2.- DECLARACIÓ DE BAIXA PARADA MERCAT SETMANAL NÚM. 27 (Pr. 803) 
 
Vist que el senyor J. E. A. P. és titular de la parada núm. 27 del mercat setmanal de 
Lliçà d’Amunt des de l’any 1996. 
 
Vist que segons dades de la Regidoria de Promoció Econòmica, l’interessat acumula 
entre els anys 2017 i 2019 un deute de 1.609 euros en concepte d’impagaments del 
preu públic per l’ocupació de l’espai en el mercat i que no està ocupant l’esmentada 
parada des d’inicis de l’any 2018 aproximadament.   
 
Atès que el Reglament de funcionament intern del mercat setmanal no sedentari de 
Lliçà d’Amunt –Reglament- estableix a l’art. 12.2 que són causes, entre d’altres, de la 
retirada de l’autorització municipal, previ decret d’alcaldia: a) La no utilització, sense 
justificació, del lloc reservat per quatre dies seguits de mercat o nou alterns a l'any, ... 
c) No satisfer els tributs que les ordenances municipals estableixen... En els tres 
primers casos es donarà audiència a l’interessat. 
 
Atès que l’art. 19.1 estableix que el pagament de la taxa que comporta l’autorització 
s’haurà de satisfer: 1. Quan siguin concessions ja autoritzades i prorrogades a 
l’avançada dins dels primers quinze dies del trimestre a les oficines de recaptació per 
trimestres. Si transcorregut aquest termini no s’ha satisfet, es cobrarà per la via de 
constrenyiment amb el 20 % del recàrrec. Si transcorreguts 30 dies de la data d’inici 
del període executiu, no s’hagués satisfet el deute, l’autorització d’ocupació quedaria 
caducada automàticament i sense més notificació... “.  
 
Vist que en data de 28 de gener de 2019 va dictar-se decret d’alcaldia pel qual 
s’acordava iniciar els tràmits per donar de baixa la parada, tot donant audiència 
audiència a l’interessat durant el termini de 10 dies per manifestar el que cregués 
convenient i advertint-lo que, passat aquest termini i en cas de no manifestar res, és 
procediria a tramitar la baixa definitiva de la parada prèvia aprovació part de la Junta 
de Govern Local i sense més notificació. 
 
Vist que havent-se notificat l’esmentat decret el 4 de març de 2019 mitjançant el taulell 
d’edictes del Butlletí Oficial de l’Estat i que l’interessat, que continua sense ocupar la 
plaça, no ha fet cap al·legació al respecte ni ha satisfet els deutes pendents 
 
Vista al proposta de l’Alcaldia, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Donar de baixa la parada núm. 27 del mercat setmanal de Lliçà d’Amunt 
atorgada al senyor J. E. A. P. l’any 1996.  
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Segon.- COMUNICAR la baixa al servei de Promoció Econòmica per tal de concedir la 
parada a un altre sol·licitant segons els criteris establerts. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 18,31 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i 
conforme, signaran l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 
 
 
                L’ALCALDE        LA SECRETÀRIA 
 


