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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 
23 DE MAIG DE 2016 
 
 
Lliçà d’Amunt, 23 de maig de 2016. 
 
 
A les 18,30 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió 
ordinària de primera convocatòria, que presideix el senyor Alcalde, Ignasi Simon i 
Ortoll. Hi assisteixen els regidors Jordi Juárez Heredia, Antonio Polo Lama, Mercedes 
Mateo Fiérrez i Manel Busquets 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 9 de maig de 2016. 
 
 
2 – DESPESES 
 
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Empresa Sagalés SA; servei municipal de transport, abril 2016; d’import 
38.079,25€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Jardineria Pedrerol SCP; Manteniment i conservació jardins, abril 2016; 
d’import 5.141,99€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 

- Draulic Fren SL; manteniment de vehicles; d’import 5.046,53€; amb càrrec a la 
partida 18/1621/21400. 

- Superficies de Alimentación SA; programa d’ajuts socials, marc 2016; d’import 
3.028,11€; amb càrrec a la partida 04/2310/22699. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria 
orgànica a la planta, abril 2016; impropis 7,53%; d’import 6.154,38€; amb 
càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones eliminades 
RMO abril 2016; d’import 7.244,01€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; abril 2016; d’import 
24.462,54€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Comercial Gasuir SL; subministrament gas A; d’import 6.948,89€; amb càrrec a 
la partida 18/1621/22103. 

- Obres i paviments Llovet SL; quarta certificació de les obres de la xarxa d’aigua 
potable dels carrers Estany de Pesons i Estany de Bulloses; d’import 
7.473,96€; amb càrrec a la partida 17/1610/61910. 

 
 
3 – RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES 
OBRES DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS VESTUARIS DE LA PISCINA 
MUNICIPAL (1a FASE) 
 
S’acorda ratificar el Decret d’Alcaldia número 344, emès el dia 17 de maig de 2016, 
que és del següent contingut: 
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“La Junta de Govern Local va adjudicar el contracte per a les obres de manteniment i 
conservació (1a. fase) dels vestidors de la piscina municipal de Lliçà d’Amunt, a 
l’empresa Construccions Deumal SA. 
 
L’empresa adjudicatària ha presentat el Pla de Seguretat i Salut de les esmentades 
obres, el qual ha estat informat favorablement pel senyor Josep Lluís Sala Sanguino,  
segons informe de 13 de maig de 2016. 
 
Vista la urgència de l’aprovació per poder iniciar les obres. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de manteniment i conservació 
(1a. fase) dels vestidors de la piscina municipal de Lliçà d’Amunt, presentat per 
l’empresa Construccions Deumal SA. 
 
Segon.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local. 
 
Últim: Notificar aquest acord a tots els interessats.” 

 
 
4 – ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A 
L’ESTUDI D’OPTIMITZACIO ENERGÈTICA DE LA BIBLIOTECA DE CA 
L’OLIVERES 
 
La Diputació de Barcelona ha aprovat l’ajut de recurs tècnic “Estudi d’optimització 
energètica de la Biblioteca de Ca l´Oliveres”, amb un import estimat de 3.781,25, en el marc 
del Règim regulador del Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

Segons les condicions de concertació d’aquest recurs, l’Ajuntament haurà de finançar el 
20%, per tant, caldrà tenir disponibilitat pressupostària de 756,25 €. 

Vista la proposta de la Regidora d’obres, infraestructures, equipaments i habitatge, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Acceptar l’ajut de recurs tècnic. “Estudi d’optimització energètica de la Biblioteca 
de Ca l´Oliveres”, amb un import estimat de 3.781,25, en el marc del Règim regulador del 
Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

SEGON: Acreditar una disponibilitat pressupostària de 756,25 €., per al finançament del 
20% del projecte, que li correspon a l’Ajuntament. 
 
 
5 – NOMENAMNET D’UN OPERARI DE LA BRIGADA MUNICIAL D’OBRES 
 
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador del concurs de mèrits lliure per la 
provisió d’una plaça d’operari/ària de la Brigada municipal d’obres (grup AP) en el 
personal laboral interí de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Nomenar al senyor P. Z. F., amb Document Nacional d’Identitat ---------E, com 
a operari de la Brigada municipal d’obres (grup AP) en el personal laboral interí de 
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt. 
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Segon.- Comunicar a l’interessat el seu nomenament. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
6 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
6.1.- 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: 
 

- CAA; un ajut de 320€ per a alimentació, a raó de 80E mensuals, i revocar 40€ 
de l’ajut anterior que se li va atorgar. 

- C MR; un ajut de 320€ per a alimentació, a raó de 80€ mensuals i un ajut de 
80€ per a higiene personal, a raó de 20€ mensuals 

- JGM; un ajut de 320€ per a alimentació a raó de 80€ mensuals. 
- JMM; un ajut de 250e per a cobrir una part de la despesa de l’electricitat, amb 

compromís de devolució a partir del mes de juny. 
- SCC; un ajut puntual de 50€ per a alimentació. 
- ÓJLG; un ajut de 300€ per a alimentació, a raó de 100€ mensuals. 
- SG; un ajut de 210€ per a alimentació i higienes per a tres mesos. 
- ÓJLG; un ajut de 52.75€ per a transport públic. 
- NCG; un ajut de 110€ en concepte de suport formatiu. 
- CII; prestació del servei de teleassistència. 
- ETP; prestació del Servei de teleassistència, en règim de copagament en que 

haurà de pagar 8,43€ mensuals. 
- EAJ; un ajut de 150€ per a alimentació, a raó de 50€ mensuals. 
- CDM; un ajut de 300€ per a alimentació, a raó de 100€ mensuals 
- TLO; prestació gratuïta del servei d’auxiliar de neteja. 
- JFB; prestació del servei de neteja municipal,, en règim de copagament, en que 

li correspondrà pagar 5,22 euros mensuals. 
- AMSC; un ajut de 240€ per a alimentació, a raó de 60€ mensuals. 
- MPP; un ajut de 200€ per a alimentació per a dos mesos. 
- ECVl; un ajut de 200€ per a alimentació i higienes, a raó de 100€ mensuals. 
- MREB; un ajut de 100e per a medicació. 
- SSM; un ajut de 300E per a alimentació per a tres mesos. 
- ESM; un ajut de 9,95e per a transport públic. 
- ESM; un ajut de 300€ per a alimentació, a ró de 100 euros mensuals. 
- ASC; un ajut de 90e per a alimentació a raó de 30e mensuals. 
- OCF, un a jut de 320e per a alimentació, a raó de 120e mensuals. 
- JBJ; un ajut de 300€ per a alimentació, a raó de 100€ mensuals. 
 
- S’acorda restar la quantitat de 160€ de l’ajut de 240€ atorgat per la Junta de 

Govern Local a la sessió de 22 de febrer de 2016 a M.A.T.B., en concepte 
d’alimentació, perquè ja ha començat a treballar. 

 
- S’acorda restar la quantitat de 160€ de l’ajut de 240€ atorgat per la Junta de 

Govern Local a la sessió de 2 de maig de 2016, a Ö.J.L.G.; en concepte 
d’alimentació, per fer quadrar la quantitat amb la targetes de moneder social. 
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6.2.- FRACCIONAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS 
 
6.2.1.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica del senyor J. F. C., 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 contret pel senyor  J. F. C., 
pels impostos i taxes municipals dels anys 2011, 2012, 2013 i 2014, en terminis de 
350€ 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. 
 
 
6.2.2.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica del senyor R. 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: 
  
Primer.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute contret pel senyor R. R. R., 
pels impostos i taxes municipals dels anys 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 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 l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
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6.3.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES D’AJUTS 
D’ESCOLARITZACIÓ I MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS I 
BASES REGULADORES DELS AJUTS INDIVIDUALS DE MATERIAL ESCOLAR - 
CURS 2016-2017 
 
La Regidoria d’Educació i Acció Social ha presentat els documents de les Bases 
reguladores d’ajuts d’escolarització i menjador de les escoles bressol municipals de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt pel curs escolar 2016-2017 i les Bases reguladores dels 
ajuts individuals de material de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt pel curs escolar 2016-
2017 
 
Vist ala proposta del Regidor d’Educació i Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar les Bases reguladores d’ajuts d’escolarització i menjador de les escoles 
bressol municipals de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt pel curs escolar 2016-2017 i les 
Bases reguladores dels ajuts individuals de material de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
pel curs escolar 2016-2017. 
 
 
7 – AFERS URGENTS 
 
7.1.- PROPOSTA DE GESTIÓ D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS DELEGATS A 
L’ORGANISME DE GESTIÒ TRIBUTÀRIA 
 
Segons el conveni signat amb el Sr. Josep Mas Martí, 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. Mas. 
 
Actualment estan en període de pagament voluntari diversos rebuts.  
 
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 
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: 
 

Càrrec Valor Nom Obj. Tributari Import 

1012111 4600 J. M.M. ----------------------- 1.521,71 € 
1012111 4601 J. M.M. ----------------------- 747,11 € 
1012111 4602 J. M.M. ----------------------- 500,14 € 
1012111 4603 J. M.M. ----------------------- 473,84 € 
1012111 4604 J. M.M. ----------------------- 372,59 € 
1012111 4605 J. M.M. ----------------------- 298,41 € 
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1012111 4606 J. M.M. ----------------------- 156,17 € 
1012111 4607 J. M.M. ----------------------- 102,86 € 
1012111 4608 J. M.M. ----------------------- 73,35 € 
1012111 4609 J. M.M. ----------------------- 59,74 € 
1012111 4610 J. M.M. ----------------------- 341,84 € 
1012111 4611 J. M.M. ----------------------- 173,47 € 

    4.821,23 € 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 18,50 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 
 
 
 


