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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 
18 DE GENER 2016 
 
 
Lliçà d’Amunt, 18 de gener de 2016. 
 
A les 17,35 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió 
ordinària de primera convocatòria, que presideix el primer Tinent d’Alcalde, senyor 
Jordi Juárez Heredia, per absència del senyor Alcalde Ignasi Simon i Ortoll. Hi 
assisteixen els regidors, Albert Iglesias Boza, Maria del Mar Pedrerol Villarroya, 
Lourdes Maria Estéfano Orozco i Manel Busquets i Mateu. 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 sessió anterior, efectuada per la Junta de Govern Local el 
dia 21 de desembre de 2015. 
 
 
2 – DESPESES 
 
2.1.- APROVACIO DOCUMENTS AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIÓ PER ADQUISICIÓ VEHICLES. 
 
S’ACORDA RATIFICAR el Decret d’Alcaldia número 799, d’aprovació dels següents documents 
d’Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació: 
 

- Comercial Vila-Vila; adquisició vehicle Ford Transit Connect; d’import 16.525’01 euros; 
amb 
càrrec a la partida 17/9200/62400. 
- Comercial Vila-Vila; adquisició vehicle Ford Transit Connect; d’import 16.525’01 euros; 
amb 
càrrec a la partida 17/9200/62400. 

 
 
2.2.- APROVACIO DOCUMENTS AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIÓ 
 
S’ACORDA RATIFICAR el Decret d’Alcaldia número 810, d’aprovació dels següents documents 
d’Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació: 
 

- ARA SO SONORITZACIO I IL·LUMINACIO SL; instal·lació sonorització sala de Plens; 
d’import 10.242’06 euros; amb càrrec a la partida 17/9200/62202. 
- OBRES I PAVIMENTS LLOVET SL; obra civil instal·lació i muntatge columna troncocònica 
i equipament esportiu; d’import 3.736’00 euros; amb càrrec a la partida 17/1532/61900. 
- ABM-REXEL SLU; material elèctric; d’import 3.094’80 euros; amb càrrec a la partida 
15/1650/63300. 
- LLONCH CLIMA SL; planta refredadora Policia Local; d’import 11.469’93 euros; amb 
càrrec a 
la partida 15/1650/63300. 
- SISTEMAS CONTRA HUMEDADES SL; impermeabilització zona del centre cívic 
Palaudàries; 
d’import 3.859’90 euros; amb càrrec a la partida 17/9200/62202. 
- LLOP GESTIÓ ESPORTIVA SL; mensualitat mes novembre 2015; d’import 3.298’11 euros; 
amb càrrec a la partida 07/3410/22609. 
- BIOFORESTAL BUSCAIL SL; tala i retirada d’arbres; d’import 6.050’00 euros; amb càrrec 
a la 
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partida 13/1722/22699. 
- TALLER MIREL & JAVI SCP; reparació vehicle; d’import 7.679’10 euros; amb càrrec a la 
partida 18/1621/21400. 
- CONSORCI DE GESTIÓ DE RESIDUS; matèria orgànica mes de novembre 2015; d’import 
4.745’24 euros; amb càrrec ala partida 18/1622/22700. 
- CONSORCI GESTIO RESIDUS; novembre 2015; d’import 5.983’90 euros; amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 
- CONSORCI DE GESTIÓ DE RESIDUS; novembre 2015; d’import 17.749’83 euros; amb 
càrrec a la partida 18/1622/22700. 
- EMPRESA SAGALES SA; servei municipal desembre 2015; d’import 38.079’25 euros; amb 
càrrec a la partida 11/4411/22300. 
- TALLERES SANTI ENRIQUE SA; vehicle Nissan elèctrica; d’import 22.598’19 euros; amb 
càrrec a la partida 18/1621/62300. 
- TALLERES SANTI ENRIQUE SA; vehicle Nissan elèctrica; d’import 22.598’19 
euros; amb càrrec a la partida 18/1621/62300. 
- CODINA PRAT VALL I ARQUITECTES; avantprojecte centre dia gent gran 
Palaudàries; d’import 6.250’86 euros; amb càrrec a la partida 17/3370/63200. 
- CODINA PRAT VALL I ARQUITECTES; avantprojecte centre dia gent gran 
Palaudàries; d’import 6.250’86 euros; amb càrrec a la partida 17/3370/63200. 

 
 
3 – ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DEL PAS DE VIANANTS A 
LA CARRETERA BV-1602 del P.K. 5,250 al P.K. 5,350 
 
S’ACORDA RATIFICAR el Decret d’Alcaldia número 808, que és del següent contingut: 

“1 - El Projecte constructiu de pas de vianants a la Carretera BV-1602 pk-5+250 a pk-
5+350, fou redactat per l’empresa Tècnics Associats S.L., a l’any 2006, però no es va 
tramitar. 

2 – L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, va aprovar en Junta de Govern Local de data 14 de 
gener de 2013 la revisió d’aquest projecte, elaborat per la mateixa empresa Tècnics 
Associats S.L.. 

3 – Al no presentar-se al·legacions durant el període d’exposició pública, aquest projecte 
va quedar aprovat definitivament en data 8 d’abril de 2013. 

4 – Transcorregut tot aquest temps, sense haver-se executat cap obra en aquest tram 
de via, i degut al deteriorament produït i l’erosió del talús que confronta amb el pas de 
vianants existent, que actualment es troba col·lapsat de terres, es proposa l’arranjament 
del pas de vianants, executant part de l’obra inclosa al projecte aprovat. 

5 – Per aquesta raó, s’ha demanat pressupost a l’empresa Obres i Paviments S.L., per 
la realització de les obres consistents en l’arranjament d’aquest pas de vianants, així 
com la construcció d’un petit mur de contenció de terres, la construcció d’una vorera 
formigonada elevada respecte a la carretera i la instal·lació d’embornals per la recollida 
d’aigües pluvials a la carretera i la seva conducció al torrent confrontant. Aquest 
pressupost puja a la quantitat de 13.998,55€ 

 PROPOSTA: 

D’acord amb tot l’exposat anteriorment, es proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 

PRIMER: Adjudicar les obres d’arranjament del pas de vianants a la Carretera BV-1602 
pk-5+250 a pk-5+350, c Anselm Clavè, a l’empresa Obres i Paviments Llovet, S.L., per 
un import de 13.998,55€, més iva. 
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SEGON: Imputar aquesta despesa a la partida del pressupost de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt de 2015, número 17-1532-60902 Voravia carrer Sant Joan.” 

 
 
4 – ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL 
CARRER MOSSÈN CINTO VERDAGUER 
 
El dia 19 d’octubre de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar els plecs de 
clàusules econòmiques i administratives particulars i va convocar un procediment 
obert,atenent l’oferta avantatjosa, per a l’execució de les obres d’Urbanització del 
carrer Mossèn Cinto Verdaguer de Lliçà d’Amunt.. 
 
El dia 14 de desembre de 2015 es va constituir la mesa de contractació i es va 
procedir a l'obertura de les pliques entrades al registre general de l'Ajuntament durant 
el termini reglamentari, que va donar el següent resultat: 
 

1 - Pavimentaciones, Rebajes y Construcciones S.A. 77.418,12 € 
2 – Catalana de Treballs i Obres S.L.    78,478,00 € 
3 – Barnasfalt S.A.      80.364,02 € 
4 – Excavacions i obres Públiques Requena S.A.  80.783,28 € 
5 – Artea Mediambient S.L.     73.686,62 € 
6 – Construccions Deumal S.A.    76.048,76 € 
7 – CPM Construcciones, Pintura y Mantenimiento SAU 82.056,61 € 
8 – Ingenieria Construtora Manresana S.L.   70.400.00 € 
9 – Construcciones y Servicios Faus S.A.   82.214,88 € 
10 – Construcciones Técnico Especializadas S.A.  69.350,91 € 
11 – Constraula Enginyeria i Obres SAU   83.830,54 € 
12 – Grup Mas Constructors SLU    70.773,77 € 
13 – Bigas Grup SLU.      73.564,07 € 
14 – Obres i Paviments Llovet S.L.    82.212,43 € 
15 – Obres Ortuño S.L.      81.200,00 € 
16 – Natur Grup Integral S.L.     80.568,53 € 
17 – Hidráulica y Obras S.A.     66.201,38 € 
18 – Obres i Serveis Roig S.A.     99.531,95 € 
19 – Coynsa – 2000 SL      78.511,31 € 
20 – Hercal Diggers S.L.      74.341,06 € 
21 – Construccions Jordi Riera S.L.    77.511,04 € 
22 – Tec Raul SL       92.031,00 € 
23 -  Gicsa Empresa Constructora    85.391,27 € 
24 – Civil Stone S.L.      71.422,91€ 

  
S'ha estudiat la documentació i informació aportada per totes les empreses, i s’han 
descartat les dues ofertes que han proposat el preu més baix, atès que no han pogut 
justificar que no es trobessin en situació d’oferta desproporcionada o anormal, tal i com 
estableix l’article 153 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació, que proposa adjudicar el contracte a l’empresa 
Ingeniería Constructora Manresana S.L., per ser la subsegüent en quant a l’oferta més 
econòmica. 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar provisionalment el contracte per a l’execució de les obres 
d’Urbanització del carrer Mossèn Cinto Verdaguer de Lliçà d’Amunt, a l’empresa 
Ingenieria Constructora manresana S.L., per l’import de 70.400 €, més l’Iva.. 
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Segon.- Requerir a l’empresa Ingeniería Constructora Manresana S.L. que, en el 
termini de 10 dies des de la recepció d’aquesta notificació, presenti la documentació 
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social, així com d’haver constituït la garantia definitiva que sigui 
procedent per la formalització del contracte. 
 
Tercer.- De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini 
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest 
cas a recavar la mateixa documentació al licitador següent, en l’ordre que hagin 
quedat classificades les ofertes. 
 
 
5 – REPARACIÓ DE LES HUMITATS A L’EDIFICI DE L’ESPLAI DEL CARRER 
DE’N BOSC 
 
Per solucionar el tema de les humitats que pateixen les parets de l’edifici on s’ubica l’Esplai, 
al carrer d’en Bosc, es decideix sanejar les parets interiors fins a una alçària d’1 metre, 
picant el guix en mal estat i revestir les parets amb morter de c.p. col·locant una malla. Es 
decideixen varies opcions d’acabat: opció 1 no fer res més i deixar-lo per pintar per part de 
la brigada i opció 2 col·locar una rajola imitació fusta. 
 
S’ha demanat pressupost a dues empreses, tenint en compte que per  ser una zona que no 
es pot delimitar totalment, ja que s’ha d’anar repicant fins sanejar-ho tot, els pressupostos 
que han presentat s’han calculat sobre uns metres quadrats aproximats. 
 
Les propostes presentades han estat:  
 

- Claudi Olivan Construccions, S.L. 
 

Opció 1, per un import de 1.149,50 € iva inclòs, uns 25 m2 que correspon a 45,98 
€/m2. 
 
Opció 2, per un import de 2.571,25 € iva inclòs, uns 25 m2 que correspon a 102,85 
€/m2  

 
- Rafael Llamazares:   

 
Opció 1 per un import de 1.512,50 € iva inclòs, uns 35 m2 que correspon a 43,21 
€/m2  
 
Opció 2 per un import de 3.960,33 € iva inclòs, uns 35 m2 que correspon a 113,15 
€/m2  
 

En base als pressuposts presentats, i un cop analitzats pels serveis tècnics de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt, i 
 
Vista la proposta de la Regidora d’urbanisme, habitatge, infraestructures i equipaments. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Atorgar els treballs de reparació de les parets per evitar les humitats a l’edifici de 
l’Esplai, ubicat al carrer d’en Bosc, amb l’acabat de rajola imitació fusta, a l'empresa Claudi 
Olivan, Construccions S.L., per un import de 2.571,25 € iva inclòs, per considerar-se com la 
més avantatjosa i ajustada a les condicions tècniques de l'estudi. 
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Segon: Imputar aquesta despesa al pressupost de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt de l'any 
2016. 
 
 
6 – INSTAL·LACIÓ D’UN NOU SISTEMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA A 
L’ESCOLA BRESSOL NOVA ESPURNA 

El sistema actual d’aigua calenta sanitària (ACS) a l’Escola Bressol Nova Espurna té 
un circuit de retorn i acumulador que fa que sigui una instal·lació d’alt risc per possible 
propagació de legionel·la, la qual, a més, obliga a fer unes mesures de control, registre 
i tractaments anual, i realitzar una inspecció obligatòria d´una ECA cada 4 anys. 
 
Degut a les dificultats en la presa dels registres i del control i per tal d’evitar el perill 
d´un brot de legionel·la, es va efectuar una reunió entre la regidora i el tècnic de 
sanitat, l’enginyer municipal i la regidora d’infraestructures i equipaments, on es va 
decidir modificar la instal·lació i prescindir del circuit amb retorn, de manera que la 
instal·lació passés a ser d´“alt risc” a “baix risc”. 
 
Així mateix, es va presentar el pressupost de l’empresa Llonch-Clima, de 3.148 euros 
sense IVA, i es va comentar de demanar un altre pressupost. 
 
S’ha demanat un altre pressupost a l’empresa IBBE i l’import és de 2.642,79 euros 
sense IVA. 
 
La inversió que significa aquesta modificació és assumible, tenint en compte l’estalvi 
que es tindrà en manteniment i tractament, a més de la tranquil·litat d’evitar un brot de 
legionel.la. 
 
Vista la proposta de la Regidora d’urbanisme, habitatge, infraestructures i 
equipaments, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar les obres d’instal·lació d’un nou sistema d’aigua calenta sanitària a 
l’edifici de l’Escola Bressol Nova Espurna a l’empresa IBBE Electricidad S.A., per 
l’import de 2.642,79€, més l’Iva. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària. 
 
 
7 – APROVACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA DE MANTENIMENT, NETEJA I 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT, DE L’EXERCICI 2016 
 
Després d’examinar el Padró de la Taxa de manteniment, neteja i conservació de la 
Xarxa de Sanejament corresponent a l’exercici de 2016, que consta de 6.602 rebuts i 
per l’import total de 215.555,30 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. 
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8 – PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE LLOGUER D’ESPAIS PER ALS VEHICLES 
DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA 
 
La mercantil RENULMA, S.A. és propietària d’una finca de 3.153 metres quadrats al 
núm. 13 del carrer de l’Energia del Polígon Industrial Molí d’en Fonolleda de Lliçà 
d’Amunt. La seva referencia cadastral és 7063521DG3076S0001SZ. 
 
L´Ajuntament de Lliçà d´Amunt està gaudint actualment en règim d’arrendament, 
segons contracte signat el 10 de febrer de 2014 nº 2040489 i posterior pròrroga 
signada el 1 de febrer de 2015, de dos espais de la citada finca, en concret, de la nau 
existent de 555,25 metres quadrats i del pati contigu de 1.465,30 metres quadrats. 
 
L’annexa del contracte signat per ambdues parts acaba el proper 9 de febrer de 2016. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de seguretat ciutadana, protecció civil, mobilitat  
via pública, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Prorrogar per segona vegada el contracte signat entre la mercantil Renulma 
S.A. i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, el dia 10 de febrer de 2014, i el seu annexa signat 
el 21 de març de 2014, per un nou termini d’un any, això és fins el 9 de febrer de 2017. 
 
Segon.- Mantenir vigent totes i cadascuna de les clàusules del referit contracte i del 
seu annexa. 
 
Tercer: Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
9 – DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEFINITIVA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’AJUDA DOMICILIÀRIA 
 
L’empresa INPROS S.L. ha sol·licitat la devolució de la fiança dipositada per la 
prestació del Servei d’Assistència Domiciliària. 
 
Atès que ha transcorregut el període d’un any des de la finalització del contracte, ja 
que fou el novembre de 2014, i que no existeix cap motiu pel manteniment d’aquest 
dipòsit. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Aprovar la devolució a l’empresa Inpross Assistència a Domicili S.L. de la 
garantia definitiva, d’import 3.286,32 euros, per a la prestació del Servei d’Assistència 
Domiciliària. 
 
 
10 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
10.1- 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: 
 

- C.B.S.; un ajut de 1.200 € en concepte de fiança del lloguer 
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- E.V.R.; un ajut de 140,25€ en concepte de transport  
- N.C.G.; un ajut de 220€ en concepte de suport a la formació 
- P.S.R.; un ajut de 165,5 € en concepte de salut i higiene 
- S.G.C.; un ajut de 165,5€ en concepte de transport i higiene 
- R.R.M.; un ajut de 186€ en concepte de menjador escolar 
- R.R.M.; un ajut de 87,44€ en concepte de medicació 
- G.F.A.; un ajut de 56,00€ per a bombones de butà 
- G.F.A.; un ajut de 11,50e per a nous butlletins per alta de llum 
- E.A.M.; un ajut de 56,00€ per a la compra de bombones de butà. 
- E.A.M.; un ajut de 150 € per a alimentació 
- O.C.F.; un ajut de 300 € en concepte d’alimentació 
- D.L.J.; un ajut de 108,50€ per a menjador escolar 
- R.S.B.; un ajut de 191,21€ per a alta del subministrament d’aigua 
- R.S.B.; un ajut de 93€ per la compra d’una estufa i bombona de butà. 
- A.S.C.; un ajut de 32€ per la compra de bombones de butà 
- R..R.M; un ajut de 285,37€ per a subministrament d’aigua 
- A.S.C.; un ajut de 240€ en concepte d’alimentació 
- D.L.P.; un ajut de 53,5€ per a transport públic 
- F.P.G.; un ajut de 16,60€ per a tramitació renovació D.N.I. 
- M.B.B.; un ajut de 105€ per a alimentació 
- M.N.G.; un ajut de 142€ per a transport públic 
- A.O.E.; un ajut de 17,80€ en concepte d’ajut farmacològic 
- M.M.C.; un ajut de 70.90€ per a manteniment de l’habitatge 
- C.A.A.; un ajut de 280€ per a alimentació i higiene 
- A.R.I.; un ajut de 360€ en concepte de menjador escolar 
- E.V.R.; un ajut de 212,94€ pel pagament de factures de llum i aigua 

 
 

- J.L.P.; MODIFICAR l’ajut de 923,28€ atorgat per la JGL el 7/9/15 per a 
instal·lacions de la llar i fixar-lo en 242,€ corresponent al 80% de la instal·lació 
de fontaneria. 

 
- A.M.C.; REVOCAR l’ajut de 84€ atorgat per la JGL el 19/10/2015, per a 

transport escolar, perquè la usuària ha renunciat al mateix. 
 

- J.L.G.; REVOCAR l’ajut de 113,60€ atorgat per la JGL el 13/4/2015, per a 
transport urbà, perquè ja no l’ha d’utilitzar 
 

 
10.2.- FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS 
 
10.2.1.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de la senyora M. C. C. P., 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 
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organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
  
Primer.- Aprovar l’atorgament a la senyora M.C.C. P., d’un fraccionament pel pagament 
del deute, d’import 1.415€, en concepte de l’Impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana i d’una sanció tributària, en quotes mensuals de 30€. 

 
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. 
 
 
10.2.2.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica del senyor J. M. R. P., 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 l’atorgament al senyor J. M. R. P., d’un fraccionament pel pagament 
de l’impost de Béns Immobles de 2014 i de la Taxa de residus de 2015, en quotes 
mensuals de 20€. 
 
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.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica del senyor D. J. L. P., 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 
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organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 

  
Primer.- Aprovar l’atorgament al senyor D. J. L. P.,, de la continuació del fraccionament 
pel pagament dels impostos i taxes municipals pendents, en quotes mensuals de 20€. 
 
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. 
 
 
10.3.- MESURES EXCEPCIONALS TREVA HIVERNAL, COMPRA D’ESTUFES I 
BOMBONES DE BUTÀ  
 
La regidoria de Serveis Socials ha presentat un document on es posa de manifest la 
manca de recursos per escalfar la llar durant els mesos d’hivern que tenen moltes 
famílies del municipi. 
 
Per aquest motiu s’ha redactat el document de “Mesures excepcionals Treva Hivernal 
per la compra d’estufes i bombones de butà”, que indica que hi ha nou famílies que 
necessiten estufa i 22 famílies amb necessitat de proveïment de bombones de butà. 
 
Vista la proposta del Regidor de benestar i família 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el document de “Mesures excepcionals Treva Hivernal per la compra 
d’estufes i bombones de butà”, que comporta l’adquisició de 9 estufes de butà amb un 
cost total de 720€ i la compra de 10 bombones de butà per cadascuna de les 22 
famílies per abastir del mes de gener al mes d’abril de 2016, per l’import total de 
2.231,68€. 
 
 
10.4.- APROVACIÓ DEL V CONVENI INTERADMINISTRATIU PER LA 
COORDINACIÓ, LA PROGRAMACIÓ I EL FINANÇAMENT DE SERVEIS SOCIALS 
 
S’acorda aprovar el contingut del V Conveni Interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament de serveis socials amb els ajuntaments de 
la comarca, entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, que regula la col·laboració entre les parts signatàries per a projectes, 
programes o accions establerts o per al seu establiment, incorporats a aquest conveni 
mitjançant l’addenda que l’acompanya. 
 
 
11 – AFERS SOBREVINGUTS 
 
11.1.- APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE LA PRIMERA BESTRETA DE LA 
SUBVENCIÓ DE 2016 A L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL 
 
El pressupost municipal de 2016 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 (partida 12-1350-48001) 
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L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt fa una labor anual de 
prevenció en matèria de riscos. 
 
Les despeses del funcionament de l’Associació es paguen mitjançant una subvenció que 
l’Ajuntament atorga en virtut d’un conveni signat entre ambdues parts. 
 
El pagament es produeix de manera fraccionada en forma de bestretes, en funció de 
l’acreditació de la despesa realitzada. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pagament d’una primera bestreta de la subvenció 2016 a 
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt, per l’import de 15.000 
euros, amb càrrec a la partida 12-1350-48001. 
 
 
11.2.- CANVI DE TITULAR I DE SUPLENT DE LA LLICÈNCIA PER A 
L’EXPLOTACIÓ DE LA PARADA 31 DEL MERCAT SETMANAL 
 
El titular de la parada número 31 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, 
Frutas d’Amunt SCP, ha demanat per instància amb registre d'entrada número 9945, 
el canvi de titular i suplent de la llicència, proposant com al nou titular el senyor J.C. R. 
i com a nova suplent la senyora E.F.G.. 
 
Vist que el reglament del mercat permet el canvi de titular i suplent de la parada, 
sempre que el titular sortint estigui al corrent de les obligacions tributàries. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de titular i suplent de la llicència per a l’explotació de la 
parada 31 del mercat setmanal, essent el nou titular el senyor J.C. R.  i la nova suplent 
la senyora E.F.G... 
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat amb les noves dades, a partir del primer 
trimestre del 2016, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 18,10 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  
 
 
 
 
 


