ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
11 DE MAIG DE 2015

Lliçà d’Amunt, 11 de maig de 2015
A les 17,15 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 d’abril 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:
-

Josefa Sanz Álvarez; lloguer carrosses Cavalcada de Reis 2015; d’import
10.890 €; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
Comercial Gasuir SL.; subministrament gasoil; d’import 9.681,19 €; amb càrrec
a la partida 18/1621/22103.
Procuradoria Manjarin SCP; recurs contenciós administratiu 32/11; d’import
3.666,76 €; amb càrrec a la partida 16/9200/22604.
Rafael Llamazares Duran; obra voreres carrer Llebeig; d’import 5.977,13 €;
amb càrrec a la partida 17/1532/61900.
Rafael Llamazares Duran; obra voreres carrer Mestral; d’import 3.503,77 €;
amb càrrec a la partida 17/1532/61900.
Superficies de Alimentación SA; programa d’ajuts socials, març 2015; d’import
3.754,92 €; amb càrrec a la partida 04/2310/22699.
Distribucions L y F Vic SL; Radar Policia; d’import 7.133,23 €; amb càrrec a la
partida 12/1320/63300.

3 – APROVACIÓ DE BESTRETA PER A L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE
PROTECCIÓ CIVIL
El pressupost de 2015 disposa d’una partida d’ajut a l’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Lliçà d’Amunt, per un import de 30.000 euros.
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L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt fa una labor de
prevenció en matèria de riscos.
Les despeses de funcionament de l’Associació es sufraguen mitjançant una subvenció
que l’Ajuntament paga a l’entitat en virtut d’un conveni signat entre ambdues parts i el
pagament es produeix de manera fraccionada en forma de bestretes en funció de la
despesa realitzada.
L’Associació va rebre una primera bestreta per valor de 15.000 € el mes de gener.
Vista la proposta del Tècnic de medi ambient i salut.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Lliurar una segona bestreta de 10.000 euros del pressupost 2015, a
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt, a càrrec de la partida
número 12/134/48001.

4 – SOL·LICITUD D’AJUT DINS EL MARC DEL PLA NACIONAL DE JOVENTUT
S’ACORDA Ratificar el DECRET d’Alcaldia núm.: 278, emès el dia 7 de maig de 2015,
que és del següent contingut:
“1.- Vista la Resolució BSF/724/2015, de 8 d’abril, publicada al DOGC núm. 6853
de 17.04.2015, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions
als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya
elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, dins l'exercici 2015, amb termini
per a la presentació de sol·licituds fins al 7 de maig de 2015.
2.- Vist que la regidoria de Joventut de l’Ajuntament té previst realitzar en 2015,
d’acord amb els objectius del Pla nacional de joventut, l’actuació “Dinamització i
participació juvenil 2015”, amb un pressupost previst de 43.061,74 euros, calculant
la subvenció a sol·licitar en 30.143,22 euros.
3.- Vist que en el pressupost de despeses 2015 de la regidoria de Joventut, està
prevista la despesa per a la realització d’aquesta actuació en les partides:
02 3300 13000 Retribucions bàsiques Joventut
02 3300 16000 Seguretat Social Joventut
02 3300 22609 Activitats i projectes juvenils
HE RESOLT:
PRIMER: Aprovar la sol·licitud d’ajut dins la convocatòria regulada en la Resolució
BSF/724/2015, de 8 d’abril, de concessió de subvencions als projectes d'activitats
en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla
nacional de joventut, dins l'exercici 2015, per a l’actuació “Dinamització i participació
juvenil 2015”.
SEGON: Ratificar aquest acord en la propera Junta de Govern Local.
ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats.
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5 – APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA I SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
PER A LA SUBSTITUCIÓ DE PAVIMENTS DELS VESTUARIS DEL CAMP DE
FUTBOL
S’acorda aprovar el DECRET d’Alcaldia núm.: 270, emès el dia 5 de maig de 2015,
que és del següent contingut:
“L’any 1984, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va construir els vestuaris del camp de futbol
que, amb el pas del temps, han sofert vàries modificacions, pel que respecte al seu
interior i acabats.
Aquests canvis no han afectat però, al paviment del terra de tots els vestuaris, que
segueix sent un paviment de goma que cobreix tant el terra de tota la instal·lació com
part de les parets del passadís.
Vista la línia de subvenció per part del Consell Català de l’Esport, l’Ajuntament té la
voluntat de canviar aquest paviment existent, per substituir-lo per un que permeti un
millor confort i sobretot, una millora en la seguretat i la higiene de les persones.
Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt han elaborat una Memòria tècnica
valorada per la substitució del paviment dels vestuaris del camp de futbol.
És per tot això que, he resolt:
PRIMER: Aprovar la Memòria tècnica valorada per la substitució del paviment dels
vestuaris del camp de futbol.
SEGON: Sol·licitar al Consell Català de l’Esport, la subvenció seguint els criteris que es
marquen a l’Ajut a actuacions urgents d’adaptació a la seguretat, habitabilitat o
funcionalitat d’equipaments esportius, a executar l’any 2015.
TERCER: Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local.
ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats.”
6 – APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2015
Vist que l’article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,
disposa que les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que no
es puguin cobrir amb els efectius de personal existents seran objecte d’oferta pública
d’ocupació.
Vist l’acord del Ple de data 26 març de 2015 pel qual s’aprova el pressupost d’aquest
ajuntament per a l’any 2015 així com la plantilla, la qual es publicà en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de 13 d’abril de 2015 .
Vist el que disposen els articles 59 i 60 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, en
relació a l’oferta pública d’ocupació
Per tot això, en virtut de la competència atorgada l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2
d’abril i per l’article 53.1 h) del Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de
Catalunya.
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La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació per l’any 2015 en els
següents termes:
ANNEX I.- PERSONAL FUNCIONARI

MODALITAT
ESPECIAL

D'ACCÉS

LLIURE

A

L'ESCALA

D'ADMINISTRACIÓ

1. Denominació: Sergent/a
Grup: C1
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: promoció interna
2. Denominació: Arquitecte/a
Subescala tècnica
Grup: A1
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: interinatge concurs - oposició

MODALITAT D’ACCÉS LLIURE ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL
1. Denominació: Administratiu/va
Subsescala bàsica
Grup: C1
Nombre de vacants: 2
Sistema selectiu: interinatge concurs - oposició.
2. Denominació: Tresorer/a
Subescala tècnica
Grup: A2
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: interinatge concurs – oposició.

ANNEX II.- PERSONAL LABORAL
MODALITAT D’ACCÉS LLIURE
1. Denominació: Treballador/a social
Grup: A2
Nombre de vacants: 2
Sistema selectiu: interinatge concurs – oposició
2. Denominació: Tècnic/a promoció econòmica
Grup: A2
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: interinatge concurs – oposició.

3. Denominació: Dinamitzador/a adscrit a joventut
Grup: C1
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: interinatge concurs – oposició
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4. Denominació: Tècnic/a auxiliar de SSTT
Grup: C1
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: interinatge concurs – oposició
5. Tècnic/a auxiliar adscrit a la Biblioteca Municipal
Grup: C1
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: interinatge concurs – oposició.
6. Tècnic/a d’informàtica
Grup: C1
Nombre de vacants:1
Sistema selectiu: interinatge concurs – oposició.
7. Denominació: Auxiliar de serveis d’instal·lacions esportives
Grup: C2
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: interinatge concurs – oposició
8. Denominació: Treballador/a familiar
Grup: C2
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: interinatge concurs – oposició
9. Denominació: Auxiliar administratiu/va
Grup: C2
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: interinatge concurs – oposició
10. Denominació: Conserge
Grup: AP
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: interinatge concurs
11. Denominació: Oficial segona
Grup: C2
Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: promoció interna
12. Denominació: Operari/ària
Grup: AP
Nombre de vacants: 2
Sistema selectiu: interinatge concurs

Les places objecte d’oferta pública estan dotades pressupostàriament i d’acord amb
l’art. 10.4 de l’EBEP (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic) és d’obligació incloure a
l’oferta pública d’ocupació les places vacants exercides per personal interí.
SEGON: Condicionar el present acord a l’aprovació definitiva del corresponen d’oferta
pública.
TERCER: Publicar íntegrament el present acord al DOGC i al BOP, i comunicar-ho a la
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

5

7 – CONVOCATORIA DE PROCEDIMENT DE PROMOCIO INTERNA OFICIAL
SEGONA I INTERINATGE OPERARI
Redactades les bases que regiran la provisió mitjançant promoció interna d'una plaça
d’oficial de segona i una provisió mitjançant concurs d’una plaça interí/na d’operari a la
Brigada Municipal de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
Atès que en exercici de les competències atribuïdes per la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal
i de règim local de Catalunya, en relació amb la Llei 7/85, de 2 d'abril, d'aquesta corporació,
és possible efectuar la convocatòria de les proves simultàniament, amb subjecció a
l'aprovació de les bases que regeixen la convocatòria.
Vista la proposta del Regidor d'Hisenda, Obres i Serveis i Recursos Humans
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir una plaça d’oficial
de segona, mitjançant promoció interna, de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt.
SEGON: Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir una plaça
d’operari/ària, en règim laboral interí/na, de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt.
TERCER: Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies naturals, mitjançant
anuncis al tauler d'edictes de l'Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya. Considerant-ne definitivament aprovades en el cas que no
es produïssin reclamacions.
QUART: Convocar per a la provisió d'una plaça d’oficial de segona mitjançant promoció
interna de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, publicant
simultàniament l'anunci de
convocatòria.
CINQUÈ: Convocar per a la provisió d'una plaça d’operari/ària, en règim laboral interí, de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, publicant simultàniament l'anunci de convocatòria.
8 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’ASSESSORAMENT JURÍDIC I DE
DIRECCIÓ I REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DAVANT DELS JUTJATS I
TRIBUNALS
El període de vigència del contracte dels treballs d’assessorament i direcció i
representació de l’Ajuntament davant els jutjats i tribunals ha finalitzat.
Per aquest motiu s’ha incoat expedient per la nova contractació, per procediment
negociat, dels treballs d’assessorament, i consultades les següents ofertes:
1.- T. E. C.: 15.000 euros anuals, IVA exclòs
2.- J. A. P. F.: 16.000 euros anuals, IVA exclòs
3.- M. C. F. T.: 15.500 euros anuals, IVA exclòs
Es proposa a la Junta de Govern Local:
Primer.- Adjudicar el contracte pels treballs d’assessorament jurídic i direcció i
representació de l’Ajuntament davant els jutjats i tribunals, a la senyora Teresa
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Esteban Castellví, per import de 15.000 euros anuals, IVA exclòs, pel termini de dos
anys prorrogables a dos anys més, atès que és qui ha presentat l’oferta més favorable.
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària.

9 – AFERS DEL MERCAT SETMANAL
La titular de la parada número 88 del mercat setmanal de Lliçà d’Amunt, senyora S. R.
G., ha sol·licitat, per instància amb registre d’entrada número 3393/15, la baixa per
motius personals.
Vist que el Reglament del mercat permet la baixa voluntària, sempre que el titular
estigui al corrent de les obligacions tributàries
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la baixa de titular de la parada número 88 del mercat setmanal de
Lliçà d’Amunt de la senyora S. R. G.
Segon.- Aprovar la baixa del rebut amb càrrec valor 811022-82 de la taxa del mercat,
girat a començaments del mes d’abril de 2015.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la interessada.

10 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
10.1.- AJUTS A FAMÍLIES
S’acorda atorgar els ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social que es
relacionen a continuació:
-CAA. Un ajut d’aliments frescos de 300€
-DBF un ajut d’aliments de 240€
-CLV un ajut d’aliments de 300€
-MGA un ajut d’aliments de 180€
-JMM un ajut d’aliments de 240€
-ASC un ajut d’aliments de 240€
-STR un ajut d’aliments de 90€
-IMP un ajut d’aliments de 240€
-MAV un ajut d’aliments de 150€
-MMC un ajut d’aliments de 240€
-ABR un ajut d’aliments de 90€ + 160€ per formació
-EHM un ajut d’aliments de 225€
-DSJ un ajut d’ulleres de 160€
-JAS un ajut de farmàcia de 100€
-EVR un ajut sortida escolar de 26€
-AIMS un ajut deute menjador de 182,50€
-EHM un ajut deute menjador de 110,70€ + 50% mesos maig i juny de menjador
-MBLB un ajut 250€ pagament habitatge + 700€ cobrir alta subministraments habitatge
social MESA
-JZS un ajut de transport de 80,40€
-EMVR, un ajut de transport de 129,35€
-BDAL un ajut de transport de 52,50€
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-JJPG un ajut de 50% subministrament llum de 139,54€
-JJPG; denegar un ajut pel pagament de subministrament de llum de 249,04€, per
haver obtingut altre tipus d’ajuts per subministrament que superen el límit màxim
establert per aquests conceptes.
-IAJ, suspendre una ajut de 240€ en concepte d’alimentació, per renúncia de la pròpia
família a causa d ela millora de les seves condicions econòmiques.

10.2.- BONIFICACIÓ I FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS I TAXES
MUNICIPALS
10.2.1.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació
socio-econòmica de la família de P. R. G., 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
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 impostos municipals de l’exercici
de 2015 del senyor P. R. G., 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
municipal.
Segon.- Que aquest pagament es comenci a cobrar a partir del mes de març de 2016,
que és quan acaba el pagament fraccionat dels impostos d’exercicis anteriors.
Tercer.- Revisar aquest acord en el termini d’un any.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme
de Gestió Tributària.
10.2.2.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació
socio-econòmica de la família de Á. P. S., 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
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 impostos municipals de l’exercici
de 2015 del senyor Á. P. S., 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
municipal.
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.
10.2.3.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica de la senyora D. S. J., 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 de D. S. J., un ajut social corresponent al 50% del deute
principal (978,59€) en impostos i taxes municipals d’IBI i recollida d’escombraries dels
anys 202, 2013 i 2014.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament de la resta del deute, 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.- Revisar aquest acord en el termini d’un any.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme de
Gestió Tributària.

10.2.4.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica de la família de J. F. V. i D. D. M., 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.
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La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar, a sol·licitud de J. F. V. i D. D. M., un ajut social corresponent al 50%
del deute en impostos i taxes municipals de l’any 2014.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament de la resta del deute, incloent-hi
també els impostos corresponents a l’exercici de 2015, 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.- Revisar aquest acord en el termini d’un any.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme de
Gestió Tributària.

10.2.5.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica de la família de G. A. L., 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 de G. A. L., un ajut social corresponent al 25% del deute
en impostos i taxes municipals des de l’any 2008.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament de la resta del deute 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.- Revisar aquest acord en el termini d’un any.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme de
Gestió Tributària.

10.2.6.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica de la família de J. M. J., 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
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organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar, a sol·licitud de J. M. J., un ajut social corresponent al 50% del deute
en impostos i taxes municipals des de l’any 2008; sense incloure les dues taxes
pendents en concepte d’ús de les instal·lacions esportives.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament de la resta del deute 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.- Revisar aquest acord en el termini d’un any.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme de
Gestió Tributària.

10.2.7.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica de la família de F. M. A., 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 de F. M. A., un ajut social corresponent al 100% del
deute en concepte de taxa per la recollida d’escombraries (85% per la situació
d’habitatge, econòmic i de seguiment amb serveis socials i un 15% segons valoració
professional)
Segon.- Ajornar per una període de sis mesos el cobrament del deute en concepte
d’Impost sobre Béns Immobles, en espera de com es resol el tema de l’embargament i
subhasta de l’habitatge.
Tercer.- Revisar aquest acord en el termini d’un any.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme de
Gestió Tributària.

10.2.8.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica de la família de C. C. I., 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
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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 de C. C. I., un ajut social corresponent al 50% del deute
en impostos i taxes municipals des de l’any 2012.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament de la resta del deute en terminis de
25€ mensuals, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
Tercer.- Revisar aquest acord en el termini d’un any.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme de
Gestió Tributària.

10.2.9.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica de la família de I.F., 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 de I. F., un ajut social corresponent al 50% del deute en
concepte de l’IBI i recollida d’escombraries dels anys 2013 i 2014.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament de la resta del deute i també dels
impostos i taxes corresponents a l’exercici de 2015, 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.- Revisar aquest acord en el termini d’un any.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme de
Gestió Tributària.

10.2.10.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica de la família de A. M. S. C., en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut
social i de fraccionament del pagament d’impostos municipals
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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.- Denegar al Sr. A. M. S. C., l’ajut social sol·licitat pel pagament dels impostos i
taxes municipals, ja que aquests no constitueixen un deute perquè encara es troben
en període voluntari de pagament.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament d’impostos i taxes municipals 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.- Revisar aquest acord en el termini d’un any.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme de
Gestió Tributària.

11 – AFERS SOBREVINGUTS
11.1.- PROPOSTA DE GESTIÓ D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS DELEGATS A
L’ORGANISME DE GESTIÒ TRIBUTÀRIA.
Segons el conveni signat amb el Sr. J. M. M. propietari de la finca de Can Mas de
Palaudàries per on transcorre el camí de vianants de Can Rovira a Palaudàries,
l’Ajuntament es farà càrrec de pagar l’Impost de Béns Immobles de les finques
propietat de l’esmentat Sr. M.
Actualment estan en període de pagament voluntari els següents rebuts.
Càrrec

Valor

810945
810945
810945
810945
810945
810945
810945
810945
810945
810945
810945
810945

4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599

Nom
J. M. M.
J. M. M.
J. M. M.
J. M. M.
J. M. M.
J. M. M.
J. M. M.
J. M. M.
J. M. M.
J. M. M.
J. M. M.
J. M. M.

Obj. Tributari
CL OLIVERA 42
CL CAN ROVIRA
CL GARROFER 28
CL AVET 32
CL CAN ROVIRA 41
CL ESTANY RESTANCA 23
CL BEDOLL
CL GARROFER 59
CL CAN ROVIRA
CL ESTANYET DE L' 3
CL CREU DE BADUELL 87
CL AVELLANER 53

Import
1.417,49 €
702,19 €
520,68 €
500,50 €
351,32 €
315,19 €
164,96 €
100,10 €
71,56 €
63,10 €
319,35 €
178,42 €
4.704,86 €

La Junta de Govern Local, en virtut de l’acord de reserva de facultats adoptat en data
29 d'octubre de 2009, amb base al qual aquest Ajuntament es competent per aprovar
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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,
ACORDA:
Sol·licitar a l’ORGT que consideri la present com a carta de pagament i procedeixi a
descomptar l’import dels següents rebuts de l’Impost de Béns Immobles de Urbana.

11.2.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A L’ELABORACIÓ,
IMPLEMENTACIÓ O EL DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES DE DONES

LA

S’acorda concórrer a la “Convocatòria de subvencions a ens locals per finançar les
despeses derivades de l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de
polítiques de dones” endegada per l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de
Catalunya, amb el Projecte de commemoració de diades significatives 8 de març i 25
de novembre, pels quals es sol·licita un ajut de 1.100 euros.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 16,25 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
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