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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA       
14 D’OCTUBRE DE 2019 
 
 
Lliçà d’Amunt, 14 d’octubre de 2019.  
 
 
A les 18.06 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió 
ordinària de primera convocatòria que presideix el senyor Alcalde, Ignasi Simón i 
Ortoll. Hi assisteixen els regidors i regidores David Morales Campos, Fran Sánchez 
Castilla, Maria del Mar Pedrerol Villarroya i Lourdes Estéfano Orozco. S’ha excusat el 
regidor Albert Iglesias Boza. 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 darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, 
que fou el dia 7 d’octubre de 2019. 
 
 
2 – DESPESES 
 
No se n’han presentat. 
 
 
3 – DONAR COMPTE DEL CONVENI PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
NETEJA D’ESPAIS GESTIONATS PER LA MANCOMUNITAT DE LA VALL DEL 
TENES 
 
Es dona compte de la signatura, el passat 4 d’octubre de 2019, del Conveni per la 
prestació del Servei de neteja d’espais gestionats per la Mancomunitat Intermunicipal 
de la Vall del Tenes, amb vigència de d l’1 de setembre de 2019 fins a 31 d’agost de 
2020, prorrogable pel termini d’un any si cap de les parts no formula un preavís de 
rescissió amb tres mesos d’antelació. 
 
 
4 – CANVI DE TITULAR D’UNA PARADA DEL MERCAT SETMANAL (Pr. 764) 
 
El senyor Sebastian Reyes Torres, titular de la parada número 72 del mercat setmanal 
dels diumenges a Lliçà d'Amunt, ha sol·licitat, per instància amb registre d’entrada 
número 9958, el canvi de titular, proposant a la senyora J. G. G. 
 
Vista que el reglament del mercat permet el canvi de titular de la parada, sempre que 
estigui al corrent de les obligacions tributàries.  
 
Vista la proposta del Regidor de Promoció Econòmica 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de titular de la parada 72 del mercat setmanal de Lliçà 
d’Amunt, nomenant la senyora J. G.G. com a nova titular. 
 
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat, a partir de la corresponent al 1r. 
Trimestre de 2020, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
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Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
5 – CANVI DEL VEHICLE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TAXI 
 
El senyor G.P.P, titular de la llicència de taxis de Lliçà d’Amunt, ha presentat una 
instància –reg. 10690- on comunica la baixa del vehicle amb el qual ha estat prestant 
el servei i sol·licita que s’aprovi la substitució per un nou vehicle. 
 
Vist l’informe del Tècnic de mobilitat que assenyala que “tant el  vehicle que es dona 
de baixa, com el nou que s’incorpora al servei de taxi, són vehicles autoritzats per al 
transport de persones amb cadira de rodes, amb la configuració de 9 places o la de 6 
places + 1 PMR”, i proposa la seva aprovació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa del vehicle marca Opel Vivaro, matrícula 5770-HWL, per la  
prestació del servei de taxi de taxi de Lliçà d’Amunt, i la seva substitució pel vehicle 
marca Ford Trànsit Custom, matrícula 0240-LBD. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
6 - APROVACIÓ DE CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA SERRA PER L'ÚS I 
GESTIÓ DEL LOCAL SOCIAL DE CA L'ARTIGUES I EL SERVEI DE BAR CAFETERIA 
 
Atès que recentment s’ha constituït l’Associació de Veïns La Serra, que engloba l’àmbit 
territorial dels barris de Ca L’Artigues i Ca l’Esteper, entre d’altres. 
 
Atès que actualment no hi ha cap entitat veïnal que gestioni l’ús del local social i el servei 
de bar-cafeteria. 
 
Atès que l’Associació de Veïns de la Serra té interès en gestionar l’ús del local social de Ca 
L’Artigues i el servei de bar cafeteria, amb l’objectiu de fomentar la cohesió social dels 
barris on té influència aquesta entitat. 
 
Atès que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt té interès en fomentar l’associacionisme i en donar 
continuïtat a les activitats del local social i al servei de bar-cafeteria d’aquest equipament.  
 
Vista la Proposta de la Regidora de Cohesió social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el contingut del Conveni amb l’Associació de Veïns La Serra, que regula l’ús 
i les condicions del local social de Ca L’Artigues, les seves activitats i el servei de bar-
cafeteria. 
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7 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS 

7.1.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada 
usuari i la proposta del Regidor de benestar i família, la Junta de Govern Local, 
acorda atorgar els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
 

- Pr. 765; OJLGC; un ajut de 360€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 
mensuals, i un ajut de 132€ per la compra de bombones de butà. 

- Pr. 767; KSM; un ajut de 105,80€ per a transport públic. 
- Pr. 768; LMQC; un ajut de 41,25€ per a transport públic. 
- Pr. 770; ARR; prestació del servei d’auxiliar de neteja municipal. 
- Pr. 776; MG; un ajut de 19,98€ en concepte de medicació. 
- Pr. 777; LH; un ajut de 10€ en concepte de farmàcia. 

 
 
7.2.- BONIFICACIÓ I FRACCIONAMENT PEL PAGAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS 
 
7.2.1.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica del senyor JFV, en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i de 
fraccionament del pagament d’impostos municipals. (Pr.772) 
 
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 a JFV, corresponent al 50% de l’import 
dels impostos municipals pendents dels anys 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 i 
2018. 
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant 50% dels 
impostos indicats al punt primer, més els corresponents a l’exercici de 2019, en terminis de 
50€ mensuals, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
 
7.2.2.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica del senyor JMJ, en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i de 
fraccionament del pagament d’impostos municipals. (Pr.773) 
 
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 JMJ, corresponent al 50% de l’import 
dels impostos municipals pendents dels anys 2014, 2017 i 2018. 
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant 50% 
dels impostos indicats al punt primer, més els corresponents a l’exercici de 2019, 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. 
 
 
7.3.-  NOUS AJUTS ESCOLARS DE MATERIAL I SORTIDES DEL CURS 2019-2020 (Pr. 
774) 
 
La Comissió de Govern del maig de 2018 va aprovar les bases reguladores de les beques 
pel curs 2019-20 en matèria d’escoles bressol i material escolar del nostre municipi. 
 
Es va obrir el període de recepció de sol·licituds de l’1 al 31 de maig, i es va valorar 
tècnicament cada sol·licitud segons la nova documentació presentada i/o requerida segons 
els barems econòmics i socials establerts en les bases aprovades.  
 
Vista la proposta de la regidora d’Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar destinar de la partida d’Acció Social un total de 1.879,75€ per assumir 
l’Ajuntament, amb pressupost propi, els ajuts de material i sortides escolars i escoles 
bressols. 
 
Segon.- Atorgar a 17 infants i joves, un ajut de material i sortides escolars i escoles 
bressols variable segons la valoració tècnica, distribuït de la següent manera: 

 
Escola Martí i Pol   474,75€ 
Escola Rosa Oriol    334,00€ 
Escola Els Picots    288,00€ 
Institut Hipàtia    259,50€ 
Institut Lliçà     294,60€ 
EB Nova Espurna   228,90€ 
  

Tercer.- Notificar aquest acord a totes les famílies mitjançant carta personalitzada. 
 
 
7.4.- AJUTS PER LLIBRES ESCOLARS DEL CURS 2019/20. (Pr. 775) 
 
La Regidoria d’Acció Social ha valorat, segons el barems econòmic i socials establerts, les 
sol·licituds individuals de les famílies que no poden fer front al cost dels llibres escolars del 
curs 2019-2020 
 
Vista la proposta de la regidora d’Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Aprovar destinar de la partida d’Acció Social un total de 1.266.46€ per assumir 
l’Ajuntament, amb pressupost propi, els ajuts de llibres escolars del curs 2019/20. 
 
Segon.- Atorgar a 10 infants i joves, un ajut de llibres escolars pel curs 2019/20, 
distribuït de la següent manera: 

 
Escola Martí i Pol   256,70€ 
Escola Rosa Oriol    085,08€ 
Escola Els Picots    331,00€ 
Institut Hipàtia    305,28€ 
Institut Lliçà     288,40€ 
  

Tercer.- Notificar aquest acord a totes les famílies mitjançant carta personalitzada. 
 
 
8 – CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
PER LA REALITZACIÓ DEL PARC DE NADAL 2019  
 
La Regidoria d’Infància i Joventut organitza anualment el Parc de Nadal. Per a la realització 
d’aquesta activitat es necessita contractar el servei externament a través d’un concurs 
públic.  
 
Es proposa licitar el servei de Parc de Nadal per un període de dos anys i per un preu 
anual d’onze mil euros (IVA no inclòs).  
 
Examinats el Plec de Clàusules administratives particulars, i el Plec de prescripcions 
tècniques, que han de regir el procediment per a la contractació del Servei per la 
Realització del Parc de Nadal 2019 i 2020. 
 
Vista la proposta del Regidor de joventut, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació del Servei per la realització del Parc de 
Nadal 2019. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el present contracte amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02/3300/22609. 
 
Tercer.- Anunciar la licitació pública en el perfil del contractant. 
 
 
9 – CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE 
PERRUQUERIA DEL CASAL DE LA GENT GRAN (Pr. 771) 
 
Al Casal de la Gent Gran del centre s’ofereix el servei de perruqueria des de fa anys i 
manca un contracte actualitzat. 
 
S’ha realitzat concurs i posterior concessió del servei de perruqueria del nou Casal de la 
Gent Gran de Palaudàries, i l’objectiu del Ajuntament és que ambdues perruqueries 
ofereixen el mateix tipus de servei i tinguin les mateixes condicions contractuals.  
 
Vista la proposta de la Regidora de gent gran 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació del Servei de Perruqueria del Casal de la 
Gent Gran de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Anunciar la licitació pública en el perfil del contractant. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 19,19 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 
 
 


