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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA       
13 DE GENER DE 2010 
 
 
Lliçà d’Amunt, 13 de gener de 2020. 
 
A les 18,00 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, Lourdes Estéfano Orozco, Albert Iglesias Boza i Maria del Mar Pedrerol 
Villarroya. Són assistits per la Secretària accidental de la Corporació, senyora Gemma 
Navarro i Medialdea, i per l’Interventor municipal, Sr. Antoni Hierro Medina. 
 
 
1 - DESPESES 
 
S’acorda aprovar la següent relació de documents d’Autorització, Disposició i 
Reconeixement d’Obligació (núm. relació O/2019/52): 
 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de viatgers, novembre 19; 
d’import 47.430,15€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

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

- Endesa Energia SA; consum electricitat; d’import 90.110,33€; amb càrrec a les 
partides 03/3239/22100, 07/342/22100, 09/3230/22100, 24/3370/22100, 
16/9200/22100 i 15/1650/22100. 

 
 
2 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
2.1.- 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. 1011; AFD; un ajut de 235,86€ pel pagament deute quotes escola bressol 
d’octubre a desembre 2019. 

- Pr. 1012; NCP; un ajut de 150€ en concepte d’aliments per a celíacs, a repartir 
en tres lliuraments mensuals. 

- Pr. 1013; SSM; un ajut de 167,4€ per sufragar el 25% quotes menjador escolar 
de gener a juny 2020. 

- Pr. 1014; MOG; un ajut de 20,4€ per a transport públic. 
- Pr. 1015; DPN; un ajut de 49,75€ per a transport públic. 
- Pr. 1016; FM; un ajut de 128,4€ per a la compra de bombones de butà. 
- Pr. 1017; NCP; un ajut de 303€ per a pagament del 80% de menjador escolar 

del segon trimestre del curs 2019/2020. 
- Pr. 1019; GLRO, un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 1020; ASM; prestació del servei de neteja a domicili de dues hores 

setmanals, en règim de pagament de 89,39€. 
- Pr. 1021; MAGC; prestació del servei de Teleassistència. 
- Pr. 1022; CABP; REVOCAR l’ajut atorgat el 2 de desembre de 2019, d’import 

211,60€ en concepte de transport públic, perquè està treballant. 
- Pr. 1023; RMDM; un ajut de 127,40€ per a la compra de bombones de butà. 
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- Pr. 1024; BGV; un ajut de 717,96€, corresponent al 60% de beca per cobrir les 
quotes i menjador d’escola bressol del mesos de gener a abril de 2020. 

- Pr. 1025; SPA; un ajut de 330€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- Pr. 1026; EMVR; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- Pr. 1028; MRMG; un ajut de 127,4€ per a la compra de bombones de butà. 
- Pr. 1029; MMMC, un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 1030; MNVG; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 1; MMMC; REVOCAR l’ajut de 70€ atorgat per la Junta de Govern Local de 

9 de juliol de 2019, consistent en dues targetes de transport T16, pel fet de no 
haver-ne fet ús. 

- Pr. 3; MTMDBH; un ajut de 127,4€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 4; AVF; un ajut de 300€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 6; JCM; un ajut de 9,95€ per a transport públic. 
- Pr. 7 ; SFC, un ajut de 105,20€ per a transport públic. 

 
 
2.2.- BONIFICACIÓ I FRACCIONAMENT DE TAXES I IMPOSTOS MUNICIPALS 
 
2.2.1.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica del senyor SGT, en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i de 
fraccionament del pagament d’impostos municipals. (Pr. 980) 
 
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 a SGT, corresponent al 50% dels 
impostos municipals pendents dels anys 2016, 2017 i 2018. 
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant 50% 
dels impostos indicats al punt primer, afegint-t’hi els corresponents a l’exercici de 2019 
en terminis de 10€ mensuals, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de 
gestió inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Oficina de Lliçà d’Amunt de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
 
2.2.2.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de la senyora IDI, en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i de 
fraccionament del pagament d’impostos municipals. (Pr. 5) 
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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 a IDI, corresponent al 50% del deute de 
l’Impost de Béns Immoble, Taxa per residus domèstics i Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica dels exercicis de 2017, 2018 i 2019. 
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant 50% 
dels impostos indicats al punt primer, en terminis de 20€ mensuals, en virtut de l’article 
42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada i a l’Oficina de Lliçà d’Amunt de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
 
3 – APROVACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA DE MANTENIMENT, NETEJA I 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT, EXERCICI 2020 
 
Després d’examinar el Padró de la Taxa de manteniment, neteja i conservació de la 
Xarxa de Sanejament corresponent a l’exercici de 2020, que consta de 6.728 rebuts, a 
l’import unitari de 32,65€, que suma l’import total de 219.669’20 euros; s’acorda 
aprovar-lo i exposar-lo al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per termini de quinze 
dies a partir del següent de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la 
Província. Aquesta padró quedarà definitivament aprovat si en contra del mateix no 
s’hi presenten reclamacions en el termini establert. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 18,15 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 
 
 
 
 


