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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 
18 DE JULIOL DE 2016 
 
 
Lliçà d’Amunt, 18 de juliol de 2016. 
 
 
A les 18,08 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, Manel 
Busquets Mateu i Mercedes Mateo Fiérrez. Són assistits per la Secretària accidental 
de la Corporació, senyora Gemma Navarro i Medialdea i per l’interventor municipal, 
senyor Antoni Hierro Medina. 
 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, efectuada per la Junta de Govern Local el 
dia 4 de juliol de 2016. 
 
 
2 – DESPESES 
 
2.1.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació 
 
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Jardineria Pedrerol SCP; desbrossament de voreres a Ca l’Artigues; d’import 
4.210,80€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 

- Obres i Paviments Llovet SL; reparació xarxa de clavegueram al carrer Pau 
Gargallo, 3-5; d’import 3.599,75€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Construccions Claudi Olivan; reparació de voreres al carrer Prat de la Riba; 
d’import 21.966,35€; amb càrrec a la partida 25/1532/21000. 

- Taller Mirel &Javi SCP; reparació de vehicles; d’import 7.079,80€; amb càrrec a 
la partida 18/1621/21400. 

- Jardineria Pedrerol SCP; treballs manteniment i conservació de parcs, jardins i 
espais públics, juny 2016; d’import 5.141,99€; amb càrrec a la partida 
13/1710/21000. 

- Jardineria Pedrerol SCP; desbrossament de voreres al barri de Can salgot; 
d’import 4.298,53€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 

 
 
2.2.- S’examina la notificació de l’acord de la Comissió executiva del Consorci per a la 
Gestió dels Residus del Vallès Oriental (reg. sortides 794), en referència a la 
regularització del deute que mantenen els ajuntaments a 31 de desembre de 2015, en 
concepte d’aportacions, preus públics , taxes i contribucions especials per les activitats 
i serveis prestats als ajuntaments consorciats. 

 
Vist que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es troba inclòs en la relació de deutors per 
l’import de 45.997,79€. 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Únic.- Aprovar el pagament de la quantitat de 45.997,79 €, per tal de regularitzar el 
deute que manté l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt amb el Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental, pels drets de cobrament reconeguts a favor del Consorci a 
31 de desembre de 2015. 
 
 
3 – APROVACIÓ DE CONVENIS DE FORMACIÓ PRÀCTICA D’ALUMNES EN 
CENTRES DE TREBALL 
 
3.1.- S’acorda aprovar el Conveni de col·laboració amb l’Institut Vicenç Plantada de 
Mollet del Vallès, per la formació pràctica de l’alumne D.M.P., al departament 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, pel període comprès entre el 27 de juny 
i el 31 de juliol de 2016. 
 
3.2.- S’acorda aprovar el Conveni de col·laboració amb l’Institut Lliçà, per la formació 
pràctica de l’alumna P. U. H., al departament de cultura i comunicació de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt, pel període comprès del 19 al 21 de juliol de 2016. 
 
 
4 – CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA 
DE XOFER ADSCRITA A LA BRIGADA MUNICIPAL 

S’han redactat les bases que regiran la provisió d’una plaça de xofer adscrit a la 
Brigada Municipal, en règim de laboral fixe (grup AP) 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, recursos humans i noves tecnologies. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir una plaça de 
xofer adscrit a la Brigada Municipal, en règim de laboral fixe (grup AP) de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt.  
 
Segon: 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. 
 
Tercer.- Convocar per a la provisió mitjançant concurs de mèrits de d’ d’una plaça de 
xofer adscrit a la Brigada Municipal, en règim de laboral fixe (grup AP) de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt. 
 
 
5 – CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA 
D’OPERARI ADSCRITA AL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS I DE NETEJA 
VIÀRIA 
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S’han redactat les bases que regiran la convocatòria d’una plaça d’operari/ària interina 
(grup AP) adscrit al servei de gestió de residus i neteja viària 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, recursos humans i noves tecnologies. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar les bases que regeixen la convocatòria mitjançant concurs de mèrits 
d’una plaça d’operari/ària adscrit al servei de gestió de residus i neteja viària, en règim 
laboral interí (grup AP) de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies naturals, mitjançant 
anuncis al taules 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. 

Tercer.-  Convocar per a la provisió mitjançant concurs de mèrits d’una plaça d’operari/ària 
adscrit  al servei de gestió de residus i neteja viària de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
 
5 – CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA 
DE TREBALLADORA SOCIAL 
 
S’han redactat les bases que regiran la convocatòria concurs oposició d’una plaça de 
treballador/a social adscrit al departament d’Acció Social, en règim laboral fixe (A2) 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, recursos humans i noves tecnologies. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir una plaça de 
treballador/a social, en règim laboral fixe (grup A2) de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- Convocar per a la provisió mitjançant concurs oposició d’una plaça de treballadora 
social, en règim laboral fixe (grup A2) de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
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7 – APROVACIÓ D’UNA BESTRETA ESPECIAL PER A DESPESES DE LA FESTA 
MAJOR 2016 
 
La Regidoria de Cultura disposa d'una bestreta econòmica mensual per a despeses vàries. 

Entre els dies 5 i 11 de setembre de 2016, tindrà lloc la Festa Major i durant aquestes 
festes es generen més depeses i a vegades alguns imprevistos en les diferents activitats 
que s'organitzen que requereixen liquiditat. 

Vista la proposta del regidor de cultura, serveis municipals, comunicació i relacions 
institucionals, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar  a la Regidoria de Cultura una bestreta especial per a la Festa Major 2016, 
de 1.000€. 
 
Segon.- Que aquesta bestreta li sigui assignada a la Tècnica de Cultura de l’Ajuntament, 
com a responsable de la mateixa, així com de la justificació de les despeses generades per 
l'activitat. 
 
Tercer.- Que aquesta bestreta estigui a disposició de la regidoria el dilluns 29 d’agost. 

 

8 – ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE CÀTERING DEL SOPAR DE LES ÀVIES 

El dijous 8 de setembre, en el marc de la Festa Major, es portarà a terme l’acte del 30è 
Sopar de les Àvies. 

Per a efectuar el servei de càtering s’ha sol·licitat pressupost a tres empreses del sector, 
que han d’incloure els següents serveis: 

 
- Primer plat, begudes i pa per a 500 persones 
- 10 cassoles de reserva per a 10 persones 
- Infraestructura de taules, cadires, faldons, i parament de taula per a 500 persones 
- Servei de cambrers 

 
Les propostes rebudes son: 
  

- Càtering Sensacions, amb un pressupost de 34.027,60€ 
- Gallery Hoteles, amb un pressupost de 37.812,50€ 
- La Lloca, amb un pressupost de 37.871,90€ 

 
Vist que l’experiència amb l’empresa Càtering Sensacions des de l’any 2012 ha esta molt 
positiva, que s’adapta perfectament a les necessitats de l’esdeveniment i que la seva 
proposta per aquest any 2016 compleix tots els requisits necessaris que s’han requerit, 
incloent el de proposta més econòmica. 
 
Vista la proposta del regidor de cultura, serveis municipals i comunicació i relacions 
institucionals, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Aprovar la contractació de l’empresa Càtering Sensacions per a portar a terme el 
servei de càtering del Sopar de les Àvies de la Festa Major 2016, per l’import de 
34.027,60€ 

Segon.- Aprovar el model de contracte de servei amb l’empresa Càtering Sensacions i 
autoritzar el Regidor de Cultura sr. Albert Iglesias per a la seva signatura. 
Tercer.- Aprovar pagament amb càrrec a la partida 01 3380 22609 Festa Major i altres 
festes, en base als següents paràmetres: 
 

- Primer pagament a compte del 50% (17.013,80€) màxim en data 1 d’agost 
mitjançant transferència bancària al compte corrent titularitat de Càtering 
Sensacions SL amb el número: 0081 0561 1400 0126 9933 del Banc Sabadell 
Atlàntic. 

- Pagament 50% restant en data 30 de setembre de 2016 a les mateixes dades 
bancàries. 

 
 
9 – ARRENDAMENT D’UNA NAU PER AL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I DE 
NETEJA VIÀRIA 
 
I - La mercantil EDALROCA S.L. és propietària a l’Avinguda Països Catalans núm. 1-5 
d’una nau industrial que ocupa en planta baixa una superfície aproximada de 1.001,40 
metres quadrats, amb un altell de 65,40 metres quadrats. També té un pati privatiu o 
d’ús exclusiu de 628,20 metres quadrats. Aquesta entitat té dret de pas de persona i 
vehicles des de l’Avinguda Països Catalans sobre una franja de terreny d’uns 300 
metres quadrats del pati privatiu de la finca del núm. 7 de l’Avinguda Països Catalans. 
La seva referència cadastral és 6862507DG3066S0002BK.  
                                             
II.- L´Ajuntament de Lliçà d´Amunt està interessat en gaudir d’aquesta finca i dels 
espais indicats al paràgraf anterior en règim d’arrendament per destinar-los al servei 
públic de recollida de residus municipals, el seu transport fins les plantes de tractament 
pertinents, al servei públic de neteja viaria de Lliçà d’Amunt i l’aparcament de vehicles i 
emmagatzematge ocasional de materials de la brigada municipal d’obres i serveis. 
 
III.- En data de 16 de juny de 2015 va aprovar-se decret d’Alcaldia pel qual l’Alcalde 
delega a la Junta de Govern Local les atribucions per contractar obres, subministres, 
serveis, gestió de serveis públics, contractes administratius especials, i els contractes 
privats quan el seu import no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, 
en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual 
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de 
totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
 
Atès la conveniència de regular l’ús d’aquests espais mitjançant contracte 
d’arrendament. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de governació i protecció civil, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el contracte d’arrendament dels espais indicats al punt primer, 
propietat de la mercantil EDALROCA S.L., per destinar-los al servei públic de recollida 
de residus municipals, el seu transport fins les plantes de tractament pertinents, al 
servei públic de neteja viaria de Lliçà d’Amunt i l’aparcament de vehicles i 
emmagatzematge ocasional de materials de la brigada municipal d’obres i serveis. 
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Segon.- El present contracte es pacta per un termini de dos anys (2) des de la data de 
la seva formalització.  
 
Tercer.- En virtut de l’art. 17.5 de la Llei d’Arrendament Urbans, el pagament de renda 
dels dos anys es substituirà pel compromís de l’arrendatari d’arranjar la instal·lació 
elèctrica esmentada al pacte cinquè. Passats aquest termini, en cas de voler donar 
continuïtat al contracte, les parts hauran d’acordar un nou període d’arrendament i les 
corresponents condicions econòmiques.   
 
Quart.- Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris 
per dur a terme l’operació.  
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
10– APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 
 
10.1.- La Regidoria d’Esports organitza les activitats esportives d’estiu 2016, la Sra. M. M. 
B. va apuntar el seu fill A. R. M.a les Activitats Esportives d’Estiu, el qual no ha pogut 
realitzar l’activitat a l’haver patit un accident, segons va notificar a la instància del dia 27 de 
juny de 2016, amb número de registre 5397. 
 
Per aquest motiu es sol·licita la baixa del rebut amb càrrec-valor 1012161-730, per un 
import de 103,88€, a nom de la Sra. M. M. B., 
 
Vista la proposta del Regidor d’esports, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:. 
 
Primer.- Aprovar la baixa del rebut amb càrrec-valor 1012161-730 per un import de 
103,88€, a nom de la Sra. M. M. B. ja que el seu fill A. R.M. no ha pogut realitzar l’activitat 
per haver patit un accident. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, a l’Organisme de Gestió Tributària i a la 
Intervenció municipal. 
 
 
10.2.- El Sr. V.T. va apuntar el seu fill,  Á.D.T.V., al Casal d’Estiu que organitza la Regidoria 
de Joventut i posteriorment es va canviar a les Activitats Esportives d’Estiu. 
 
Quan va apuntar-lo a les activitats esportives no va presentar el “certificat de gratuïtat” 
d’acció Social que l’eximeix de pagar la quota del casal i va autoritzar el cobrament 
domiciliat de l’import corresponent al casal d’Esports. 
 
Per aquest motiu es sol·licita la baixa del rebut amb càrrec-valor 1012161-595, per un 
import de 124,50€, a nom de V. T., per a gaudir del certificat de gratuïtat d’acció Social que 
l’eximeix de pagar el Casal d’activitats esportives que organitza la Regidoria d’esports. 
 
Vista la proposta del Regidor d’esports, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
Primer.- Aprovar la baixa del rebut amb càrrec-valor 1012161-595 per un import de 
124,50€, a nom de. Sr. V. T., per gaudir del certificat de gratuïtat d’acció Social que eximeix 
de pagar el Casal que organitza la Regidoria d’esports. 
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Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, a l’Organisme de Gestió Tributària i a 
la Intervenció municipal. 
 
 
10.3.- A proposta de la directora de l’Escola Bressol Municipal Nova Espurna, s’acorda 
aprovar la devolució de l’import de 35€, en concepte d’inscripció a les Colònies 2016, 
de l’alumne D. V. A., que finalment no hi ha pogut participar  
 
 
10.4.- A proposta de la directora de l’Escola Bressol Municipal Nova Espurna, s’acorda 
aprovar la devolució de l’import de 35€, en concepte d’inscripció a les Colònies 2016, 
de l’alumna C. G. M., que finalment no hi ha pogut participar  
 
 
10.5.- Es dóna compte de l’informe del Tècnic de participació ciutadana que assenyala 
que l’Ajuntament, des del Casal de la Gent Gran, tramita els viatges de l’IMSERSO i 
gestiona i coordina els desplaçaments en autocar, i que s’ha donar el cas que algunes 
persones, que havien avançat uns diners per contractar el viatge, no hi ha pogut 
assistir per causes justificades. 
 
Vista la proposta de la Regidora de gent gran i salut pública, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la devolució de les quantitats avançades per cinc usuaris dels viatges 
de l’IMSERSO –que consten a l’informe tècnic-, que finalment no hi ha pogut participar 
per causes justificades, essent el seu import total de 250€. 
 
 
11 – APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DEL PLA EXTRAORDINARI 
D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2016, DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Vist que la Diputació de Barcelona ha aprovat i notificat a aquest ajuntament, el Pla 
Extraordinari d’Assistència Financera Local 2016, d’acord amb el Conveni de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per al 
desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2016, en virtut 
del qual la Diputació pagarà a l’Ajuntament, per compte de la Generalitat, els següents 
imports deguts per aquesta a l’Ajuntament, amb l’extinció del deute de la Generalitat 
de Catalunya front aquest ens: 
 

- PUOSC 2014-2015 Manteniment bestreta 60% 2014:    39.551,02 € 
- PUOSC Manteniment 40%:        26.367,35 € 
- FCLC 2014 Anualitat 2014:     116.762,33 € 

 
 import total:       182.680,70 € 
 
Vista la proposta del regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Acceptar el pagament proposat per la Diputació de Barcelona pel conceptes i 
imports indicats, en virtut del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2016. 

Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
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12 – APROVACIÓ DEL PAGAMENT DEL 25% RESTANT DE L’AJUT ATORGAT AL 
CLUB BÀSQUET LLIÇÀ D’AMUNT DEL CONVENI 2016, UN COP PRESENTADA 
LA JUSTIFICACIÓ 
 
Vist l’informe de la regidoria d’Esports, favorable respecte la justificació presentada per 
l’entitat Club Bàsquet Lliçà d’Amunt, i el pagament del 25% restant de l’ajut, per import 
de 5.925,00 euros, en relació amb l’ajut de 23.700 € atorgat mitjançant conveni entre 
l’Ajuntament i l’entitat per a l’any 2016.  
 
Vista la proposta del regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el pagament de 5.925,00 euros, a l’entitat Club Bàsquet Lliçà d’Amunt, 
en concepte del 25% restant de l’ajut atorgat mitjançant conveni entre l’Ajuntament i 
l’entitat per a l’any 2016. 

 
13 – APROVACIÓ DEL PAGAMENT PARCIAL DE L’AJUT ATORGAT A 
L’ASSOCIACIÓ BARRI LA SAGRERA DINS LA CONVOCATÒRIA CULTURA, LÍNIA 
2 DELS AJUTS A ENTITATS 2106 
 
Vist l’informe de la regidoria de Cultura, en relació amb la sol·licitud presentada en 
data 30 de juny de 2016, per l’Associació del Barri de la Sagrera, que demana 
respecte l’ajut atorgat dins la convocatòria de subvencions de Cultura Línia 2, dels 
ajuts a entitats 2016, de 2.139,90 euros, que se’ls pagui l’import corresponent a la 
justificació parcial que presenten, i havent-hi aprovat la Regidoria de Cultura l’import 
de 1.377,27 euros com a despesa correctament justificada. 
 
Vist que en data 14 de juliol de 2016 s’ha fet transferència a l’entitat del 50% de l’ajut, 
per import de de 1.069,95 euros, en concepte de pagament avançat, d’acord amb les 
bases específiques i convocatòria 2016 d’aquesta línia d’ajuts. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor, respecte el pagament de l’import justificat, fins 
a l’import aprovat per la regidoria de Cultura com a despesa correctament justificada, i 
per tant, respecte el pagament de 307,32 euros. 
 
Vista la proposta del regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el pagament de 307,32 euros, a l’entitat l’Associació del Barri de la 
Sagrera, en concepte de justificació parcial de l’ajut atorgat dins la convocatòria de 
subvencions de Cultura Línia 2, dels ajuts a entitats 2016. 
 
 
 
14 – APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE L’IMPORT CORRESPONENT AL SEGON 
TRIMESTRE JUSTIFICAT DE L’AJUT DEL PRÈSTEC HIPOTECARI A FAVOR DE 
L’ALIANÇA 
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Vist l’informe de la regidoria de Cultura, de data 12 de juliol de 2016, favorable 
respecte a la justificació presentada per l’entitat Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt, que 
es transcriu a continuació:  
 
“INFORME TÈCNIC RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA 
A L’ATENEU L’ALIANÇA, EN CONCEPTE DE CRÈDIT HIPOTECARI EN EL MARC 
DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT I L’ATENEU 
L’ALIANÇA, PER A L’ANY 2016. 
 
L’apartat segon punt 4 del conveni estableix que l’Ajuntament pagarà la totalitat del 
crèdit hipotecari durant el termini de 10 anys prèvia justificació. 
 
L’entitat Ateneu l’Aliança, amb data 6 de juliol i amb registre d’entrada número 5724 
presenta còpies dels rebuts pagats durant el segon trimestre de l’any 2016. L’import 
total del trimestre ascendeix a 3.976,59€. 
 
CONCLUSIÓ 
 
Per tot l’exposat anteriorment, emeto informe FAVORABLE per tal que es pugui fer 
efectiu el pagament del 100% de l’import de la quota mensual del crèdit corresponent 
als mesos d’abril, maig i juny de 2016.” 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista la proposta del regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Únic.- Aprovar el pagament a favor de l’entitat Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt, de l’import 
de 3.976,59 euros, en concepte de justificació del segon trimestre de l’any 2016 
corresponent a la subvenció concedida a l’Ateneu l’Aliança, en concepte de crèdit 
hipotecari en el marc del conveni entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Ateneu l’Aliança. 

 
15 – APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE LA RESTA DE L’AJUT ATORGAT A 
L’ALIANÇA DINS EL CONVENI 2016, PER AL PROGRAMA SANT JORDI, UN COP 
JUSTIFICAT 
 
Vist l’informe de la regidoria de Cultura, de data 13 de juny de 2016, favorable 
respecte a la justificació presentada per l’entitat Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt, que 
es transcriu a continuació:  
 
“INFORME TÈCNIC RELATIU AL PAGAMENT DE L’AJUT EN CONCEPTE DE LA 
PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS DE SANT JORDI EN EL MARC DEL 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT I L’ATENEU L’ALIANÇA 
PER A L’ANY 2016. 
 
L’apartat segon de l’annex al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt i l’Ateneu l’Aliança, signat amb data 13 de gener de 2014 estableix que 
l’Ajuntament subvencionarà l’entitat l’Ateneu l’Aliança amb l’import de 5.000,00€ en 
concepte de la programació de les activitats que han de conformar el programa de 
Sant Jordi. 
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Tal i com indica el conveni es va fer un pagament avançat del 90% del total de l’ajut 
(4.500,00€) quedant el 10% restant (500,00€), a l’espera de la justificació de la totalitat 
de la subvenció. 
 
En aquest sentit, en data 27 de maig de 2016, l’entitat l’Aliança ha presentat el registre 
de l’Ajuntament la justificació de l’esmentada subvenció per import de 5.085,36€. 
 
CONCLUSIÓ 
 
Vist que les factures s’avenen amb les activitats proposades a la línia de l’ajut, i un cop 
revisat els imports i conceptes, emeto informe favorable per a què es pugui procedir al 
pagament del 10% restant corresponent a la quantitat de 500€.” 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista la proposta del regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el pagament a favor de l’entitat Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt, de l’import 
de 500,00 euros, en concepte d’import restant de l’ajut corresponent a la programació de 
les activitats del programa de Sant Jordi, un cop presentada la justificació pertinent, dins el 
marc del conveni entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Ateneu l’Aliança per a l’any 2016. 
 
 
16 – APROVACIÓ DELS CONTRACTES DE MANTENIMENT DELS ASCENSORS 
MUNICIPALS 
 
Els contractes de manteniment del ascensors municipals, amb l’empresa Aszende 
(Zener), finalitzaran el 13 de juliol del 2016. 
 
Per la continuïtat de la prestació d’aquest servei, s’ha demanat pressupost a tres 
empreses, i els imports presentats -sense l’Iva- han estat els següents: 
 

Aszende (Zener) Otis Citylift 
Ascensor Policia 70,00 € 75,00 € 87,31 € 
Ascensor Ajuntament 70,00 € 75,00 € 87,31 € 
Ascensor Biblioteca 70,00 € 75,00 € 87,31 € 
Total Mes 210,00 € 225,00 € 261,93 € 

Total Anual 2.520,00 € 2.700,00 € 3.143,16 € 
 
Vista la proposta de la Regidora d’obres, habitatge, infraestructures i equipaments, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar els contractes de manteniment dels ascensors municipals a l’empresa 
Aszende, per l’import de 2.520€, més l’Iva., ja que ha presentat l´import més baix, essent, a 
més, és l’empresa que ha estat realitzant el manteniment els anys anteriors, donant un bon 
servei. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària. 
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17 – ADJUDICACIÓ D’INSTAL·LACIONS A LA NAU DE L’AV. PAÏSOS CATALANS, 
1-5 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt estarà de lloguer a la nau de l´Av. Països Catalans 1-5, 
per tal de que s’utilitzi com a base del Servei de Gestió de Residus.  
 
Aquesta nau ha patit robatoris i el material de les instal·lacions està en molt mal estat. 
En l’actualitat no té subministrament elèctric de Companyia. 
 
Per tal de posar en marxa les instal·lacions, s’ha demanat pressupost a IBBE 
Electricidad, S.A. que ha presentat un pressupost d´import 24.959,42 euros sense IVA, 
aquest inclou la part d’instal·lacions d’import 21.888,92 euros, més la part d’obra civil 
d’import 3.070,50 euros. 
 
També s’ha demanat pressupost a ZIO ENGINY, que ha presentat un pressupost de la 
part d´instal.lacions d’import 23.982,40 euros. No ha presentat la part d’obra civil. 
 
Comparant la part d’instal·lacions, es pot veure que IBBE Electricidad  presenta 
l´import més baix. 
 
Empresa Import  
IBBE 
ELECTRICIDAD   

21.888,92 euros 

ZIO ENGINY 23.982,40 euros 
 
Vista la proposta de la Regidora d’obres, habitatge, infraestructures i equipaments, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar les obres d’intal·lacions a la nau de l´Av. Països Catalans 1-5, que 
s’utilitzarà com a base del Servei de Gestió de Residus,  a l’empresa IBBE 
Electricidad, S.A. per l’import de 24.959,42 euros sense IVA. 
  
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària. 
 
 
18 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
18.1.- 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: 
 

- MNG; un ajut de 9,95€ per a transport públic 
- ESM; un ajut de 84€ per a participació en el Casal d’Estiu durant dues 

setmanes. 
- PSR; un ajut de 16€ per a despeses de renovació del DNI. 
- CMR; un ajut de 231, 20€ per a pagament de matrícula de formació. 
- MAG; un ajut de 150€ per a alimentació i de 400€ per a lloguer. 
- STR; un ajut de 120€ per a alimentació. 
- PRG; un ajut de 310€ per a alimentació, higiene i medicació. 
- MML; un ajut de 60€ per a productes d’higiene. 
- AOE; un ajut de 132,25€ per a llibres escolars 
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- MBB; un ajut de 90€ per a alimentació 
- ASC; un ajut de 80€ per a productes d’higiene 
- ERG; un ajut de 390€ per a alimentació i higiene 
- OSM; inclusió al servei de menjar solidari a domicili 
- KGL; inclusió al servei de menjar solidari a domicili 
- LCR; inclusió al servei de menjar solidari a domicili 
- MGA; ampliació del Servei de treballadora familiar. 
- ERG; Revocar l’ajut d’alimentació de 150€ de l’ajut d’alimentació i higiene 

atorgada en la sessió de 6 de juny de 2016, per quadrar les quantitats de la 
targeta moneder. 

- MAG; Revocar la quantitat de 250€ dels 2000€ aprovats, per haver-se reduït el 
preu de l’accés a l’habitatge 

 
 
10.2.- BONIFICACIÓ I FRACCIONAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS 
 
10.2.1- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica del senyor 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 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
  
Primer.- Aprovar l’atorgament d’un ajut social al senyor J. M. J., corresponent al 75% 
dels impostos pendents dels anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015.  
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant 25% 
dels impostos de 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015, afegint-hi els del present exercici de 
2016, en terminis de 80€ 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 de de dos anys. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat 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-
econ2òmica de la senyora I. F. D.P., 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 l’atorgament d’un ajut social a la senyora I. F. D. P., corresponent al 
75% dels impostos pendents dels anys 2014 i 2015.  
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant 25% 
dels impostos de 2014 i 2015, en terminis de 20€ mensuals, amb el benentès que els 
impostos de 2016, es pagaran pel procediment ordinari; 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 de de dos anys. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la interessada i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
  
19 – AFERS SOBREVINGUTS 
 
19.1.- APROVACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE 
 
Vistes les propostes del Cap de la Unitat de Recaptació del Vallès Oriental, de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en les que es detallen 
relacions de deutors dels quals s’ha instruït expedients administratius de 
constrenyiment per deutes amb aquest Ajuntament, respecte dels quals s’ignora 
l’existència de bens o drets embargables o realitzables. 
 
Atès que s’han observat els criteris de formulació de propostes de crèdits incobrables 
d’acord amb el que s’estableix en l’Ordenança General de l’O.R.G.T, en els que es 
respecta el principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans utilitzats per 
llur realització, així com el principi d’economia processal i eficàcia administrativa. 
 
Vista la relació dels deutors per diferents conceptes, es proposa aprovar el seu crèdit 
com a incobrable i ser donats de baixa en comptes de conformitat amb el que disposa 
l’article 62 del Reglament general de recaptació i l’esmentada ordenança general 
 
Núm. Relació       Import             Motiu                           
 
Rel. 15019       1.325,21€  Fallit import igual o inferior a 100€ (21)               
Rel. 15021                 890,91€ Fallit import igual o inferior a 100€ (22)          
Rel. 15022             8.998,03€ Fallit import superior a 100€ inferior a 1000€ (22) 
Rel. 15023           37.911,50€ Fallit import superior a 1000€ pers. Jurídiques (21)   
Rel. 15024           22.991,66€ Fallit import superior a 100€ inferior a 1000€ (21)  
Rel. 15025           13.470,56€ Fallit import superior a 1000€ pers. físiques (21) 
Rel. 15029  4.046,61€ Fallit import superior a 1000€ pers. Físiques (22)) 
Rel. 15026  4.587,80€ Fallit import superior a 1000€ pers. Jurídiques (23)) 
Rel. 15040               411,44€ Fallit import superior a 100€ inferior a 1000€ (23) 
Rel. 15041           23.429,86€ Fallit import superior a 1000€ pers. físiques (26) 
Rel. 15042         306.914,17€ Fallit import superior a 1000€ pers. Jurídiques (26)) 
 
La Junta de Govern Local ACORDA:  
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Primer: Aprovar com a crèdit incobrable i donar de baixa les anteriors relacions de 
valors ordenats per diferents conceptes i exercicis, de conformitat amb el que disposa 
l’article 62 del Reglament general de recaptació i l’esmentada ordenança general. 
(núm. expedient. 1381400003). 
 
Segon:.- Notificar aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària i a la 
Intervenció Municipal. 
 
 
19.2.- ADDENDA CONVENI PROJECTE LICANO  

1.- Que amb data 24 d'octubre de 2005 es va signar el conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per al projecte Licano d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat de l'INS 
Lliçà. 

2.- Que aquest projecte està destinat a aquell alumnat de segon cicle d'educació 
secundària obligatòria del municipi 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.3.- Que durant els cursos posteriors al del 2004/05 fins a l’actualitat, aquest 
conveni s'ha anat prorrogant.  

3.- Que la Regidoria d’Educació manifesta el seu interès en donar continuïtat a les 
actuacions previstes en el marc d’aquest conveni, per tal de donar una millor resposta a les 
necessitats educatives de l’alumnat del municipi, d’acord amb la memòria que s’adjunta.  

D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, 

ACORDA: 

Primer.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt en matèria d’atenció educativa a 
la diversitat de l’alumnat d’ensenyament secundari obligatori, a través del projecte LICANO, 
per als cursos acadèmics 2016/17 i 2017/18. 

Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 

 
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 
 
 
 
 


