ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
13 D’ABRIL DE 2015

Lliçà d’Amunt, 13 d’abril de 2015
A les 18,05 hores es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió
ordinària de primera convocatòria, que presideix l’Alcalde, senyor Ignasi Simon i Ortoll.
Hi assisteixen els regidors Jordi Juárez Heredia, Josep Santiago Ariza, Juan Miguel
Valderrama García i Àngela Roca i Corts. Són assistits per la Secretària accidental de
la Corporació Sra. Gemma Navarro i Medialdea i per l’Interventor municipal, Sr. Josep
Vivancos i Monter.

1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
S’acorda aprovar l’acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local, efectuada el
dia 27 de març de 2015.

2 – DESPESES
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició I Reconeixement
d’Obligació:
-

-

Serveis Vials del Vallès SL; màquina d’aplicació de pintura vial Graco Linelazer
5900/000 M; d’import 17.023,49 €; amb càrrec a la partida 11/4400/63300.
Sistemas y Métodos Reprográficos SL; manteniments software; d’import
3.006,85 €; amb càrrec a la partida 15/9200/21600.
César Nieto Devesa, Mundi-Tech; manteniments escola bressol Nova Espurna:
d’import 3.599,75€; amb càrrec a la partida 16/9200/21200.
Vueling Aerlines SA; trajecte per a les àvies que van participar en el 28è sopar
de la Festa Major; d’import 6.160,56 €; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
Jardineria Pedrerol SCP; treballs manteniment i conservació de parcs, jardins i
espais verds, març 2015; d’import 4.827,46€; amb càrrec a la partida
18/1710/21000.
Superficies de Alimentación SA; programa d’ajuts escolars; d’import 3.258,72 €;
amb càrrec a la partida 0472310/22699.
Alchitrans logístic SL; compra furgoneta Mercedes Benz Sprinter 309 CDI;
d’import 8.470 €; amb càrrec a la partida 17/9200/62400.

3 – ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE SUPORT DE
MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL
1 - Ha estat aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 12 de
febrer de 2015, l’acord sobre la Resolució del recurs econòmic consistent en fons de
prestació “Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals” en el marc del
Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-15”.
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2 - Amb aquesta mesura, la Diputació de Barcelona vol contribuir a evitar que les famílies
més desafavorides es vegin obligades a renunciar al servei de menjador de les escoles
bressol municipals i, en concret, a garantir la correcta alimentació dels infants, assegurar el
manteniment de l'escolarització i l'assistència a l'espai educatiu del menjador escolar per
així facilitar la conciliació de la vida familiar i personal, especialment de les dones, en un
context en què nombrosos pares i mares necessiten disposar de temps per a la formació i
la recerca de feina.
3 - L'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona ha elaborat una proposta de repartiment
dels fons destinats a aquest programa d'acord amb la ponderació dels criteris següents:
població del municipi, places a les escoles bressol municipals, taxa d'atur registrada al
municipi i altres criteris de necessitat.
4- A partir de l'aprovació per part de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt ha rebut la notificació de l'ajut de 6.717€ en concepte al
“Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals”.
5- Per a fer efectiu aquest ajut, els ajuntaments beneficiaris, amb el termini màxim de 30
d’abril de 2015, han de manifestar expressament l'acceptació a través del model establert.
Vista la Proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: .- Acceptar l’ajut de 6.717€ per l’actuació “Suport al servei de menjador de les
escoles bressol municipals” que la Diputació de Barcelona estableix a través del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-15”.
ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats.

4 – CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI PER A LA FIRA DE NADAL 2015
Dins dels actes que tindran lloc en el marc de la Fira de Nadal 2015 s’inclou una xocolatada
que s’efectuarà el dissabte dia 12 de desembre.
L’establiment El Molinet està interessat en prestar aquest servei a l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt i ha presentat una molt bona oferta per una xocolatada per a 1000 persones.
Vista la proposta del Regidor de cultura, cooperació, comunicació i medi ambient,
La Junta de govern Local, ACORDA:
Primer: Aprovar el contracte pel qual l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es compromet a
contractar El Molinet per a què elabori la xocolatada de la Fira de Nadal de 2015 en els
termes i condicions especificats.

5 – APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'AGÈNCIA DE SALUT
PÚBLICA DE CATALUNYA (ASPC)
L’Agència de Salut Pública de Catalunya va proposar la signatura d’un conveni amb
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt que regula les aportacions de l’Agència i de l’Ajuntament en
relació als temes següents:
-

Gestió del risc derivat de la legionel·la
Gestió del risc derivat de les aigües de consum
Gestió del risc dels establiments públics i indrets habitats
Gestió del risc de derivat dels productes alimentaris
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-

Gestió de denúncies
Educació sanitària
Suport tècnic, jurídic i administratiu en la tramitació d’expedients
Promoció de la salut

El conveni tindrà validesa fins el 31 de desembre de 2017
Vist l’informe del Tècnic de medi ambient i salut que assenyala l’interès de l’Ajuntament de
poder comptar amb el suport de l’ASPC en els àmbits relacionats.
Vista la proposta de l’Alcaldia
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer: Aprovar el Conveni de col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya
(ASPC), atès que és d’interès de l’Ajuntament poder comptar amb el suport de l’ASPC en
els àmbits relacionats.

6 – APROVACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’UNA NAU PER A
APARCAMENT DE VEHICLES I EMMAGATZEMENT DE MATERIALS DE LA
BRIGADA D’OBRES
La mercantil Renulma SA és propietària d’una parcel·la de 20.958,57 m2 al número
13 – 15 de l’avinguda dels Països Catalans al Polígon Industrial Molí d’en Fonolleda de
Lliçà d’Amunt, on hi ha construïda una nau de 3.985,57 m2.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt està interessat en arrendar una part de la nau per a
destinar-la a aparcament i emmagatzematge ocasional de material de la brigada
d’obres i serveis, per la qual cosa s’ha redactat el corresponent contracte
d’arrendament.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el contingut del contracte establert entre la mercantil Renulma SA i
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per a l’arrendament d’una part, de 1.218 m2, de la nau
industrial existent al número 13 – 15 de l’avinguda dels Països Catalans al Polígon
Industrial Molí d’en Fonolleda de Lliçà d’Amunt, per a destinar-la a aparcament i
emmagatzematge ocasional de material de la brigada d’obres i serveis.
Segon.- Comunicar aquest acord als interessats.

7 - ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA PER A LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS
Des de la Brigada d’Obres i Serveis, es realitzen treballs de fusteria, que en molts cassos
requereixen de manipulacions i talls de fustes. Aquests treballs, fins ara, s’externalitzen a
empreses, degut a la mancança de maquinària per poder-los executar directament, havent
d’assumir factures per aquestes feines.
S’ha demanat al personal encarregat de la Brigada d’Obres i Serveis, que busqués alguna
màquina que ens pugues facilitar aquestes feines, i aquelles altres que fins ara no podíem
afrontar per manca d’aquesta maquinària.
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S’ha trobat a l’empresa MAQUINÀRIA VIDAL, S.A., de La Garriga, especialitzada en
maquinària per fusteria, una eina totalment compatible amb les necessitats requerides.
L’empresa, ofereix un bon preu per la mateixa, al tractar-se d’una màquina de segona ma, i
a més ens ofereix el transport, la instal·lació, posada en marxa, i una garantia de 6 mesos.
El preu d’aquesta màquina és de 3.900€ més IVA
Vista la proposta del Regidor d'Hisenda, Obres i Serveis i Recursos Humans
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Acceptar el pressupost ofert per l’empresa MAQUINÀRIA VIDAL, S.A., de La
Garriga, per la compra de la màquina combinada de 6 operacions C350S, per un import de
3.900€ més IVA.
ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats.
8 – REPARACIÓ URGENT DE CLAVEGUERAM AL BARRI DE CAN COSTA
Com a conseqüència de l’avís d’una veïna del barri de can Costa que comunica que hi
ha una bassa bastant gran a la part posterior i exterior de la seva parcel·la, que
sembla ser d’aigües residuals, els Serveis tècnics municipals han inspeccionat la zona
i han comprovat que brolla l’aigua de clavegueram per sota d’un canyar (arundo
donax) de difícil accés, perquè s’ha trencat un tub que va a enllaçar amb un col·lector
que recull les aigües de la meitat de la urbanització de Can Costa, que té el seu inici al
carrer Ripollès i acaba al circuit de motos del carrer Ribera d’Ebre.
Degut a la urgència manifesta de procedir a la seva reparació, doncs s’està produint un
abocament incontrolat al medi, s’ha demanat pressupost per la localització i reparació
del trencament a l’empresa Obres i Paviments Llovet, i el cost de restitució ascendeix
a 4.120,99 €, iva inclòs.
Vista la proposta del regidor d’hisenda, obre si serveis i recursos humans,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Obres i Paviments Llovet SL, i
encarregar-li l’execució dels treballs de localització i reparació del trencament del tub que
enllaça amb el col·lector que recull les aigües de la meitat de la urbanització de Can Costa,
per l’import de 4.120,99 €, Iva inclòs
SEGON: Imputar aquesta despesa al pressupost de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt de l’any
2015.”

9 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS (P1, P2, P3 i P4) DEL
PROJECTE D’ADEQUACIÓ, ORDENACIÓ, ACCESSIBILITAT I DRENATGES DE LA
ZONA VERDA SITUADA ENTRE LA C-17 CAN FRANQUESA I EL POLÍGON
INDUSTRIAL FONT DEL RADIUM
Les obres contemplades en el projecte d’adequació, ordenació, accessibilitat i drenatges de
la zona verda situada entre la C-17, Can Franquesa i el P.I. Font del Ràdium de Granollers,
no inclouen algunes partides pressupostaries necessàries per a la bona execució del
projecte com són la tala de l’arbrat situat al mig del vial i zona d’influència, retirada dels
troncs i de les soques, transport a centre de recollida selectiva i pagament del corresponen
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cànon de tractament. Tampoc es contemplava la recollida de les aigües de pluja mitjançant
una cuneta de formigó i que aquesta alhora fos transitable. Amb això s’aconsegueix un bon
drenatge i augmentar la vida útil del paviment, així com guanyar més espai per la via.
Vista la proposta del Regidor d’habitatge, urbanisme, infraestructures i equipaments
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar l’Acta de preus contradictoris del P1 al P4.de les obres del projecte
d’adequació, ordenació, accessibilitat i drenatges de la zona verda situada entre la C-17,
Can Franquesa i el P.I. Font del Ràdium de Granollers
ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats.
10 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 1 DEL PROJECTE D'ADEQUACIÓ,
ORDENACIÓ, ACCESSIBILITAT I DRENATGES DE LA ZONA VERDA SITUADA
ENTRE LA C-17 CAN FRANQUESA I EL POLÍGON INDUSTRIAL FONT DEL RÀDIUM
Es presenta la certificació núm. 1 de les obres del Projecte d’adequació, ordenació,
accessibilitat i drenatges de la zona verda situada entre la C-17 Can Franquesa i el polígon
industrial Font del Ràdium, corresponent a l’obra executada durant el mes de març de
2015, per l’import de 37.280,08 €, iva inclòs.
Una vegada analitzada aquesta certificació, els Serveis tècnics municipals han emès
informe favorable,
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar la Certificació número 1 de les obres del Projecte d’adequació,
ordenació, accessibilitat i drenatges de la zona verda situada entre la C-17 Can Franquesa
i el polígon industrial Font del Ràdium, presentada per l’empresa Obres i Paviments Llovet
S.L., per l’import de 37.280,08 €, iva inclòs..
SEGON: Imputar aquesta despesa al pressupost de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt de l’any
2015.
11 – ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN CONCEPTE DE SUBVENCIONS A
ENTITATS 2015
1.- Vistes les Bases generals reguladores de la concessió anual de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a projectes, activitats i/o serveis d’utilitat pública
i interès social, i les Bases específiques i convocatòries de subvencions per a l’any
2015, publicades en el BOPB de 26 de febrer de 2015.
2.- Vistos els informes tècnics de valoració de les sol·licituds presentades per les
entitats que s’hi ha acollit, emesos per les respectives regidories d’acord amb els
criteris de valoració indicats en les Bases específiques de cada convocatòria.
3.- Un cop aprovat el pressupost municipal per a l’any 2015, i vist que les regidories
compten amb partida del pressupost de despeses 2015 per atendre el pagament dels
ajuts que s’hi aprovin.
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda,
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La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar, dins la convocatòria de la Regidoria de Cultura, de subvencions a
activitats veïnals per festes de barri (convocatòria 2015/1-CULT/1), i a càrrec de la
partida 01 3340 48000 del pressupost municipal de despeses 2015, l’atorgament dels
següents ajuts.
Entitat

Import adjudicat

Associació de Cultura i Tradicions de Lliçà d’Amunt
Colla del Ritme
2 AV Can Farell
3 AV Can Xicota
4 AV Pinedes del Vallés
5 AV Can Rovira Vell i Sud
6 AV Ca l’Esteper
7 AV Can Salgot
8 AV Can Roure
9 AV Palaudalba
10 AV Can Rovira Nou
11 Associació Aplec de Sant Baldiri
12 Comissió de Festes de l’Aliança
13 AV Pineda Feu
Total:
1

1.550,00
1.247,96
1.349,34
1.202,62
1.050,49
1.285,26
1.200,00
1.068,93
1.232,25
1.000,00
500,00
500,00
200,00
13.386,85

SEGON: Aprovar, dins la convocatòria de la Regidoria de Cultura, de subvencions a
entitats culturals que promoguin activitats d’interès cultural i que es duguin a terme al
propi municipi (convocatòria: 2015/1-CULT/2), a càrrec de la partida 01 3340 48000
del pressupost municipal de despeses 2015, l’atorgament dels següents ajuts:
Entitat
1 Colla de Diables de Lliçà
2 Associació Banda la Vall del Tenes
3 Colla de Gegants i Geganters
4 Grup Folklòric Gitanes de Lliçà d’Amunt
5 Coral l’Aliança de Lliçà d’Amunt
6 Associació Cor Claverià l’Aliança
7 Associació de Cultura i Tradicions de Lliçà d’Amunt Colla del Ritme
8 Colla de Carretons
9 Associació Antigalles sobre rodes
Total:

Import adjudicat
6.675,78
2.210,48
1.659,39
1.560,00
1.659,39
1.161,57
200,00
995,63
1.078,60
17.200,84

TERCER: Aprovar, dins la convocatòria de la Regidoria de Cultura, de subvencions
per a la participació a la festa de Carnestoltes en la categoria de comparsa o carrossa
(convocatòria: 2015/1-CULT/3), a càrrec de la partida 01 3340 48000 del pressupost
municipal de despeses 2015, l’atorgament dels següents ajuts:
Entitat

Import adjudicat
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Associació de cultura i tradicions de Lliçà d’Amunt Colla del Ritme

250,00

QUART: Aprovar, dins la convocatòria de la Regidoria de Cultura, de subvencions per
a l’elaboració de carrosses que participin en la gran cavalcada de Reis (convocatòria:
2015/1-CULT/4), a càrrec de la partida 01 3340 48000 del pressupost municipal de
despeses 2015, l’atorgament dels següents ajuts:
Entitat
1

Import adjudicat

Associació de cultura i tradicions de Lliçà d’Amunt Colla del Ritme

250,00

CINQUÈ: Aprovar, dins la convocatòria de la Regidoria de Cultura, de subvencions per
a entitats culturals per als desplaçaments en activitats que promoguin i difonguin el
nom de Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit local (convocatòria: 2015/1-CULT/5), a càrrec de
la partida 01 3340 48000 del pressupost municipal de despeses 2015, l’atorgament
dels següents ajuts:
Entitat
1
Grup Folklòric Gitanes de Lliçà d’Amunt
2
Colla de Gegants de Lliçà d’Amunt
3
Coral l’Aliança de Lliçà d’Amunt
Total:

Import adjudicat
1.600,00
1.000,00
200,00
2.800,00

SISÈ.- Aprovar, dins la convocatòria de la Regidoria de Joventut, de subvencions per a
entitats juvenils (convocatòria: 2015/1-JOV), a càrrec de la partida 02 3300 48000 del
pressupost municipal de despeses 2015, l’atorgament dels següents ajuts:
Entitat
1

Grup Esplai Lliçà d’Amunt

Import adjudicat
2.000,00

SETÈ: Aprovar, dins la convocatòria de la Regidoria d’Educació, de subvencions per a
projectes de socialització de llibres i l’adquisició de material educatiu (convocatòria:
2015/1-EDU), a càrrec de la partida 03 3230 48000 del pressupost municipal de
despeses 2015, l’atorgament dels següents ajuts a favor de les entitats següents:
Entitat
1
AMPA Miquel Martí i Pol
2
AMPA CEIP Lliçà d’Amunt - Rosa Oriol
3
AMPA Països Catalans
Total:

Import adjudicat
945,00
855,00
1.192,50
2.992,50

VUITÈ.- Aprovar, dins la convocatòria de la Regidoria de Benestar i família, de
subvencions per a projectes o activitats que fomentin la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones, i/o que facin palès el caràcter transformador de les experiències i els
sabers femenins (convocatòria: 2015/1-BEN, a càrrec de la partida 04 2310 48000, del
pressupost municipal de despeses 2015, l’atorgament dels següents ajuts:
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Entitat
1
Associació Amunt Dones
2
Associació Dones del Tenes
Total import:

Import adjudicat
275,00
275,00
550,00

NOVÈ: Aprovar, dins la convocatòria de la Regidoria de Gent gran, de subvencions
dirigides a activitats o projectes adreçats a la participació de la gent gran del municipi
en els diferents àmbits de la vida ciutadana (convocatòria: 2015/1-GEN), a càrrec de la
partida 06 3300 48000, del pressupost municipal de despeses 2015, l’atorgament dels
següents ajuts:
Entitat
1
Associació Casal de la Gent gran
2
Associació de jubilats i pensionistes de Palaudàries
Total:

Import adjudicat
1.050,00
700,00
1.750,00

DESÈ.- Aprovar, dins la convocatòria de la Regidoria de Participació ciutadana, de
subvencions adreçades a la realització d’activitats socioculturals als locals i centres
cívics de Lliçà d’Amunt (convocatòria: 2015/1-PAR), a càrrec de la partida 10 9240
48000, del pressupost municipal de despeses 2015, l’atorgament dels següents ajuts:
Entitat
1

Associació de Cultura i Tradicions de Lliçà d’Amunt Colla del
Ritme
2
Assoc. de jubilats i pensionistes de Palaudàries
3
Associació de Veïns Can Farell
4
Associació de Veïns Can Rovira Nou
Total:

Import adjudicat
350,00 €
300,00 €
100,00 €
250,00 €
1.000,00 €

ONZÈ: Aprovar, dins la convocatòria de la Regidoria de Cooperació, de subvencions
adreçades a activitats de sensibilització ciutadana en l’àmbit de la solidaritat i la
cooperació (convocatòria: 2015/1-COO), a càrrec de la partida 22 2310 48000, del
pressupost municipal de despeses 2015, l’atorgament dels següents ajuts:
Nr
1

Entitat
ONG Lliçà Peruanitos

Import adjudicat
1.000,00 €

ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats.
12- AFERS DEL MERCAT SETMANAL
El titular de la parada número 79 del mercat setmanal dels diumenge a Lliçà d’Amunt, ha
demanant un canvi de titular i proposa com al nou titular al senyor G. F. F.
Vist que el reglament permet el canvi de titular de la parada, sempre que el titular estigui al
corrent de les obligacions tributàries.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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PRIMER: Acceptar el canvi de titular de la parada 79 del mercat setmanal, i designar com
a nou titular al senyor G. F. F.
SEGON: Girar-li el rebut a partir del 2n trimestre del 2015, de la taxa del mercat d’acord
amb l’Ordenança Fiscal núm. 19.
ÚLTIM: Notificar aquest acord a l’interessat.
13 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
13.1. – AJUTS A FAMÍLIES
S’acorda atorgar els ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social que es
relacionen a continuació:
1.-FND:

ajut especial per pagar deutes seguretat Seguretat Social de 2000€

2.-EVR

ajut subministrament de 96,73€

3.-ASC

ajut alimentació 180€

4.-ETE

ajut alimentació 240€

5.-DSJ

ajut alimentació 120€

6.-MRR

ajut subministrament llum 145,48€

7.-EVR

ajut Transport :3 Títols T10 3 zona 80,25€

8.-BDAJ

ajut Transport :1 Títol 50/20 de 42,50€

9.-DJL

ajut Transport : 1 Títol T-Jove de 155€

10.-JLG

ajut Transport: 1 Títol trimestre d’1 zona de 113,60€

11.- APS

ajut alimentació 250€

12.- ASC

ajut d’habitatge de quota lloguer 500€

13.-MMC

ajut alimentació 150€

14.-JAPG

ajut alimentació 300€

13.2.- BONIFICIONS I/O FRACCIONAMENTS DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS
MUNICIPALS
13.2.1.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació
socio-econòmica de la família de J. F. C., en el qual proposa mesures de
fraccionament del pagament d’impostos municipals
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
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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.- Autoritzar a l’ORGT, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, per concedir al senyor
J. F. C., el fraccionament del pagament de l’Impost de Béns Immobles i de la Taxa de
Recollida d’escombraries dels exercicis 2011, 201, 2013 i 2014, en terminis de 100€
mensuals.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de
l’Organisme de Gestió Tributària.
13.2.2.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació
socio-econòmica de la família de A. B. R., en el qual proposa mesures d’atorgament
d’ajut social i de fraccionament del pagament d’impostos municipals
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, a sol·licitud del senyor A. B. R.,, un ajut social corresponent al 50%
del deute en impostos i taxes municipals dels anys 2013 i 2014; i autoritzar a l’ORGT,
en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals, per concedir el fraccionament del pagament del
restant 50% del deute, incloent-hi també els impostos corresponents a l’exercici de
2015, en terminis de 50€ mensuals.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme de
Gestió Tributària.

13.3.- RATIFICACIÓ DE DECRET
S’acorda ratificar el Decret núm. 215, de 31 de març de 2015, a través del qual s’atorga un
ajut de 2.000 al senyor F.N.D. per fer front al pagament d’un deute amb la Seguretat Social
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No se n’han presentat

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 18,25 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

11

