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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 6 
DE JULIOL DE 2015 

 

Lliçà d’Amunt, 6 de juliol de 2015. 

A les 18,50 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, Maria del Mar Pedrerol Villarroya, 
Lourdes Maria Estéfano Orozco, Albert Iglesias Boza i Fran Sánchez Castilla. 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 25 de juny de 2015. 

 

2 – DESPESES 

2.1.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació. 
 
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició I Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Transports i Serveis Pou Padrós S.L.; treballs desbrossament per franges de 
protecció contra incendis a Pineda del Vallès, Can Costa, Camí de Can 
Magrana, Ca l’Esteper i Ca l’Artigues; d’import 3.272,50€; amb càrrec a la 
partida 13/1722/22699 

- Transports i Serveis Pou Padrós S.L.; treballs de desbrossament per franges 
de protecció contra incendis a Can Rovira, can Roure, Mas Bo i Can Salgot; 
d’import 3.696€; amb càrrec a la partida 13/1722/22699 

- Jardineria Pedrerol SCO; treballs desbrossament zones verdes; d’i9mport 
4.598€; amb càrrec a la partida 18/1710/21000. 

- Endesa Energia  SA Unipersonal; facturació consum electricitat; d’import 
34.222,21€; amb càrrec a les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 
09/3230/22100, 10/9240/22100, 15/1650/22100 i 16/9200//22100. 

 
 
2.1.- Devolució de factura 
 
L’empresa Telefónica de España SAU, ha presentat les factures números 
TA4ZH0318687, TA4ZH0318689, TA4ZH0318686, TA4ZH0318690, TA4ZH0318691, 
TA4ZH0318692, TA4ZH0318693, TA4ZH0318694, TA4ZH0318688, TA4ZH0318695, 
TA4ZH0318696, TA4VT0322428, TA4VT0322429, TA4VT0322430, TA4VT0322431, 
TA4VT0322432, TA4VT0322424, TA4VT0322425, TA4VT0322426 i TA4VT0322427, 
amb referència “resumen por servicio”, dels mesos de febrer i març de 2015 
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Una vegada revisades les factures, l’enginyer tècnic municipal ha emès el següent 
informe: 
 

“Les factures referenciades no indiquen el període de facturació a què corresponen, 
ni el número/s o línia/es sobre el que es factura, ni els serveis que es facturen. 
 
Així mateix, cap dels imports correspon amb els referenciats als excels  de 
facturació proporcionats per l’emissor (els quals, cal dir, només són a títol 
informatiu). 
 
És, per tant, impossible determinar si les factures són correctes. 
 
Per tot l’anterior es considera oportú retornar aquestes vint factures.” 

 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- No aprovar les factures números TA4ZH0318687, TA4ZH0318689, 
TA4ZH0318686, TA4ZH0318690, TA4ZH0318691, TA4ZH0318692, TA4ZH0318693, 
TA4ZH0318694, TA4ZH0318688, TA4ZH0318695, TA4ZH0318696, TA4VT0322428, 
TA4VT0322429, TA4VT0322430, TA4VT0322431, TA4VT0322432, TA4VT0322424, 
TA4VT0322425, TA4VT0322426 i TA4VT0322427, presentades per l’empresa 
Telefònica de España SAU, pels motius indicats a l’informe de l’enginyer tècnic 
municipal reproduït en la part expositiva. 
 
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Telefónica de España SAU. 
 
 
3 – ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER L’EXECUCIÓ DE L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC DEL CAMÍ DE VIANANTS A LA CARRETERA DE LA SERRA DE CA 
L’ARTIGUES 
 
S’ha endegat un procediment negociat per a la contractació de l’Execució de 
l’enllumenat públic del Camí de Vianants a la carretera de la Serra de Ca l’Artigues. 
 
Les ofertes presentades han estat les següents: 
 

- Aluvisa :   17.281,74 € + Iva. 
- Obres i Paviments Llovet : 18.531,51 € + Iva. 
- Cobra Instalaciones:  12.396,48 € + Iva. 
- IBBE Electricidad  10.452,10 € + Iva. 

 
Una vegada examinades pels Serveis tècnics municipals i 
 
Vista la proposta de la Regidora d’urbanisme, habitatges, Infraestructures i 
equipaments, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa IBBE Electricidad l’execució de les obres d’Enllumenat 
del Camí de Vianants a la carretera de la Serra de Ca l’Artigues. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària.  
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4 – APROVACIÓ DE LA SEGONA CERTIFICACIÓ DE LES OBRES DE MILLORES 
URGENTS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM, CARRER ESTANY DE LLANÓS 
 
Vista la proposta de la Regidora d’Urbanisme, habitatge, infraestructures i 
equipaments, s’acorda aprovar la segona -i última- certificació de les obres de Millores 
urgents a la xarxa de clavegueram, al tram del carrer Estany de Llanós, presentada 
per l’empresa que executa les obres, Obres i Paviments Llovet, per import de 
18.043,87 euros. 
 
 
5 – CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 
2015 
 
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 11 de maig de 2015, va aprovar la Oferta 
pública d’ocupació per a l’any 2015. 
 
Aquest acord va ser publicat en el Butlletí oficial de la Província del dia 5 de juny de 
2015, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 8 de juny de 2015. 
 
En el document aprovat i publicat s’ha observat un error, en el sentit que al fer constar 
la modalitat d’accés a la plaça de Sergent/a i la d’Oficial de segona s’indica que serà 
per promoció interna quan estan dins els epígrafs de modalitat d’accés lliure. 
 
L’article 105 de la Llei 30/1992, sobre el Règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, estableix que l’Administració pot esmenar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials. 
 
Vist l’informe de la Secretària accidental, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la rectificació de l'error material en el document de l’Oferta pública 
d’ocupació 2015, en el sentit que la plaça de Sergent/a i la d’Oficial de segona han 
d’estar als epígrafs de modalitat d’accés per promoció interna. 
 
Segon. Publicar aquest acord de rectificació en el Butlletí Oficial de la Província i en el  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
6 – SOL·LICITUD D’AJUT PER AL FOMENT DE LA IDENTIFICACIÓ, 
L’ESTERILITZACIÓ I L’ADOPCIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA  
 
Vista la documentació aportada per la Regidoria de Medi Ambient, s’acorda acollir-se a 
la convocatòria d’ajut per fomentar la identificació, esterilització i adopció dels animals 
de companyia del Departament d’Agricultura, ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya, per a l’actuació de castració de gats de carrer, 
per la qual es sol·licita la quantitat de 2.760 €. 
 
 
7 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
7.1.- 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, 
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La Junta de Govern Local, acorda atorgar els següents ajuts a famílies amb problemàtica 
econòmica i/o social: 

 EMVR.  ajut econòmic de 40€ per aliments frescos  
 AMC:   ajut  econòmic de 113,60€ per títol transport 
 AMC:   ajut econòmic de 54€ per dues excursions curs 14/15. 
 AMC:   ajut econòmic de 40€ per aliments frescos 
 MCF:  ajut econòmic de 93,90€ per menjador casal estiu 
 MBB:   ajut econòmic de 105€ per aliments frescos 
 DDM:  ajut econòmic de 240€ per aliments frescos 
 JMA:  ajut  per assabentat d’obres arranjament de 132,71€  

 
 
7.2.- FRACCIONAMENTS D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS 
 
7.2.1.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de la senyora M. del C.C. T., en el qual proposa mesures d’atorgament 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 el fraccionament del pagament del deute de la senyora M. del C.C. T.,, 
referent a l’Impost de Bens Immobles i Impost de Circulació de Vehicles dels exercicis 
de 2011, 2012, 2013 i 2014, en terminis de 30€ mensuals, en virtut de l’article 42.1 de 
l’ordenança general de gestió inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals. 
 
Segon.- Revisar aquest acord en el termini d’un any. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme 
de Gestió Tributària. 

 
7.2.2.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de la senyora D. R. Q., en el qual proposa mesures d’atorgament 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. 
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La Junta de Govern Local, ACORDA: 
  
Primer.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute de la senyora D. R. Q., 
referent a l’Impost de Bens Immobles dels exercicis de 2014 i 2015, i de l’impost de 
Plusvàlua generat el 2014, 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. 
 
Segon.- Revisar aquest acord en el termini d’un any. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
 
7.2.3.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de la senyora M. C. H. P., en el qual proposa mesures d’atorgament 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 el fraccionament del pagament del deute de la senyora M. C. H. P., 
referent a les Quotes d’Urbanització de Pineda Feu, en terminis de 150€ mensuals, en 
virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals. 
 
Segon.- Revisar aquest acord en el termini d’un any. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
 
7.2.4.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica del senyor J. L. R. R., en el qual proposa mesures d’atorgament 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: 
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Primer.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute del senyor J. L. R. R., en 
concepte d’impostos i taxes municipals des de l’exercici de 2010, 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. 
 
Segon.- Revisar aquest acord en el termini d’un any. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
 
7.2.5.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de la família de M. Á. T. i S. A. S., en el qual proposa mesures d’atorgament 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 el fraccionament del pagament del deute dels senyors M. Á. T. i S. A. 
S., referent a l’Impost de Bens Immobles, Taxa de gestió de residus i Impost de 
Circulació de Vehicles dels exercicis de 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014, en terminis de 
100€ mensuals, i del pagament dels impostos i taxes del present exercici de 2015, 
també en terminis de 100€. en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Segon.- Iniciar el pagament d’aquests fraccionaments el dia 30 de setembre de 2015,  
 
Tercer.- Revisar aquest acord en el termini d’un any. 
 
Quart.- Notificar aquest acord als interessats i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
 
7.2.6.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica del senyor P. G. P., en el qual proposa mesures d’atorgament 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: 
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Primer.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute del senyor P. G. P., en 
concepte de Quotes Urbanístiques de Can Franquesa, en terminis de 20 euros 
mensuals, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Segon.- Revisar aquest acord en el termini d’un any. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
 
8 – AFERS SOBREVINGUTS 
 
8.1.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEFINITIVA DE LES OBRES DE LA PRIMERA 
FASE DEL VIAL D’ACCÉS I APARCAMENT DEL CAP DE PALAUDÀRIES 
 
L’empresa BARNASFALT S.A. ha efectuat les obres de la primera fase del Vial 
d’accés i aparcament del CAP de Palaudàries de Lliçà d’Amunt 
 
Una vegada finalitzades les obres i transcorregut el període de garantia, han sol·licitat 
la devolució de la fiança dipositada per respondre de la correcte execució de les 
mateixes. 
 
Els Serveis Tècnics municipals hem emès informe favorable. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la devolució a l’empresa Barnasfalt SA, de la fiança definitiva, 
d’import 7.856,85€€, per la realització de les obres de Construcció de la primera fase 
del Vial d’accés i aparcament del CAP de Palaudàries de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’empresa Romero Gamero SA. 
 
 
8.2.- APROVACIÓ DEL CONTINGUT DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE COSMOS A L’INS 
HIPÀTIA D’ALEXANDRIA 

L’Institut  Hipàtia d’Alexandria, d’acord amb l’article 14.1 del Decret 143/2007, de 26 de 
juny pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària 
obligatòria, ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, en el marc dels 
programes de diversificació curricular, amb el nom de COSMOS. L’objecte principal 
d’aquest projecte és donar suport als alumnes des del tercer curs de l’ESO que 
presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, 
problemes de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions 
substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i laboral. Aquest 
projecte implica una organització curricular i un horari de permanència en el centre 
diferent, ja sigui perquè comparteixen l’escolaritat ordinària amb altres activitats 
externes al centre o perquè els centres organitzen altres activitats que afavoreixen 
continuar amb èxit els estudis i que requereixen una organització diferent. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt és conscient que hi ha alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge i amb problemes de conducta i s'ofereix a donar suport a l’institut 
Hipàtia d’Alexandria col·laborant en el projecte COSMOS, per tal de donar una 
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resposta a les necessitats educatives especials d’aquests alumnes amb la finalitat de 
facilitar la seva integració escolar, social i laboral. 
 
D’acord amb l’article 14.7 del Decret de 26 de juny pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, el Departament d'Ensenyament 
podrà establir convenis amb ajuntaments per al desenvolupament dels programes de 
diversificació curricular que comportin la realització d'activitats fora del centre, que en 
cap cas podran ser de tipus laboral ni professional. 
 
Vista la proposta del Regidor d’educació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: La signatura d’aquest conveni per tal d’establir els termes de la col·laboració 
entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt en matèria 
d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria, a 
través del projecte COSMOS de l’Institut Hipàtia d’Alexandria.  
 
Segon: Que l'Ajuntament de Lliçà d’Amunt disposi de recursos educatius per a 
col·laborar en la formació d’aquests alumnes que presenten dificultats per rebre una 
escolaritat plenament normalitzada.  
 
Tercer: La signatura dels documents de col·laboració per part de l’Ajuntament amb 
cada una de les entitats que col·laboren d’acord amb el model que s’annexa. Aquestes 
activitats són part integrant del currículum formatiu, per la qual cosa els alumnes 
continuaran escolaritzats a tots els efectes a l’Institut Hipàtia d’Alexandria durant el 
temps que les duguin a terme.  
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 19,00 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  


