ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
25 DE JUNY DE 2015

Lliçà d’Amunt, 25 de juny de 2015.
A les 17,30 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, Maria del Mar Pedrerol Villarroya,
Lourdes Maria Estéfano Orozco, Albert Iglesias Boza i Fran Sánchez Castilla. 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 – DESPESES
1.1.- Autorització de Despeses
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització de Despeses:
-

Repsol Directo SA; subministrament gasoil C, 5000 litres, per al pavelló
d’esports; d’import 3.550€; amb càrrec a la partida 07/3420/22103.

1.2.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició I Reconeixement
d’Obligació:
-

-

-

Transports i Serveis Pou Padrós S.L.; excavació de terres; per import de
5.976,19 €; amb càrrec a la partida 17/1532/61900.
Francisco Jiménez Farelo – Panots Jiménez; material voreres; d’import
3.261,92 €; amb càrrec a la partida 17/1532/61900.
Terra-Jardí Arribas Pardo SCP; material per a jardineria; d’import 3.948,79 €;
amb càrrec a la partida 25/4540/21000.
Endesa Energia SA – Unipersonal; consum elèctric; d’import 28.400,11 €; amb
càrrec a les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100,
10/9240/22100, 15/1650/22100 i16/9200/22100.
Jardineria Pedrerol SCP; treballs manteniment jardins i espais verds, maig
2015; d’import 4.827,46€; amb càrrec a la partida 18/1710/21000.
Cobra Instal·lacions y Servicios SA; material i ma d’obra certificació núm. 1 i
final; d’import 19.065,87€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900.
Obres i Paviments Llovet SL; treballs millora xarxa de clavegueram, tram 5
carrer Estany de Llanós, primera certificació; d’import 7.779,27€; amb càrrec a
la partida 17/1600/60900.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada matèria
orgànica en planta, maig 2015; d’import 5.705,30€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
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-

Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades
RMO, maig 2015; d’import 21.033,69€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Taller Mirel & Javi SCP; manteniment de vehicles; d’import 4.402,06€; amb
càrrec a la partida 18/1621/21400.
Comercial Gasuir SL; subministrament gasoil; d’import 9.896,70€; amb càrrec a
la partida 18/1621/22103.
Superficies de Alimentación SA; programa d’ajuts socials, abril 2015; d’import
3.933,81€; amb càrrec a la partida 04/2310/22699.
Empresa Sagalés SA; servei de transport, maig 2015; d’import 38.079,25€;
amb càrrec a la partida 11/4411/22300.

2 – APROVACIÓ DE CONVENIS PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES
DE TREBALL
S’acorda aprovar la minuta dels Convenis de col·laboració entre l’Institut de Lliçà i
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per a la formació pràctica d’alumnes en contres de
treball de les dependències municipals, que es relacionen a continuació:
-

A. R. A., a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, del 26/5/2015 al 16/7/2015
J. F. G., a l’Escola Bressol Nova Espurna, del 18/6/2015 al 20/7/2015
N. C. T.; a l’Escola Bressol de Palaudàries, del 18/6/2015 al 15/7/2015
S. C. C.; a l’Escola Bressol Nova Espurna, del 18/6/2015 al 20/7/2015
A. B. G.; a l’Escola Bressol de Palaudàries; 18/6/2015 al 20/7/2015
A. R. B.; a l’Escola Bressol Nova Espurna, del 18/6/2015 al 20/7/2015
A. P. H.; a l’Escola Bressol Nova Espurna, del 18/6/2015 al 20/7/2015

3 – ADQUISICIÓ D’UN EQUIP MULTIFUNCIÓ LOT 8 EN LA MODALITAT DE COMPRA
S’acorda ratificar el Decret d’Alcaldia número 335, de 2 de juny de 2015, que és del
següent contingut:
“ANTECEDENTS
1. En data 29 de maig de 2015 la impressora multifunció Nashuatec MPC2000 ubicada a
la 2ª planta de l’Ajuntament (serveis tècnics) ha presentat un error crític i ha deixat de
funcionar. Aquesta màquina té una antiguitat de 6 anys i 10 mesos i fa 2 anys i 10
mesos que va finalitzar el contracte de rènting per la que es va adquirir. En inspecció
d’un tècnic de l’empresa de manteniment indica que la màquina pateix una avaria greu
en la placa base, la qual està descatalogada. No és possible, per tant, reparar-la.
2. Aquesta impressora és bàsica per el normal funcionament de l’àrea de serveis tècnics i
mobilitat, i és la única impressora operativa de la planta. Es considera necessari, per
tant, adquirir-ne d’urgència una de similar per retornar al normal funcionament laboral
de la planta.
3. El 10 juny de 2014, el Consorci Català pel Desenvolupament Local va adjudicar l’Acord
marc del subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de
compra i arrendament amb o sense opció de compra amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Expedient 2014.02), a les empreses Konica Minolta Business
Solutions Spain SA, Girocopi SL, Canon España SA, i UTE Ricoh España SLUSistemas Digitales de Catalunya SL., amb la relació de preus unitaris que figuren en
l’annex 1 de l’esmentat acord. La vigència del contracte amb l’empresa adjudicatària de
l’Acord marc, als efectes de comptabilitzar l’any del seu termini inicial, té com a data
d’inici el 4 de juliol de 2014.
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4. Aquesta entitat local, mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 3 de
desembre de 2012, va aprovar l’adhesió al sistema de contractació centralitzada del
Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya per les diverses categories
d’adquisicions previstes en l’article 205 del TRLCSP.
5. En data 1 de juny de 2015, l’empresa UTE Ricoh España SLU-Sistemas Digitales de
Catalunya SL. va presentar la corresponent acceptació de realitzar l’encàrrec de
provisió en els termes, condicions i preus que consten en la seva oferta que resta
integrada al present acord com document adjunt número 1.

FONAMENTS DE DRET
1. Article 198.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial
decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que fa a la regulació dels acords marc
i el seu desenvolupament quan l’adjudicació s’hagi realitzat a favor d’un únic empresari.
2. Clàusules trenta-sisena, per als lots de compra, i quaranta-tresena, per als lots
d’arrendament amb o sense opció de compra, del Plec de clàusules administratives
particulars que regula el contracte de subministrament d’equips d’impressió i de
multifunció en les modalitats de compra i arrendament amb o sense opció de compra
amb destinació a les entitats locals de Catalunya amb les empreses Konica Minolta
Business Solutions Spain SA, Girocopi SL, Canon España SA, i UTE Ricoh España
SLU-Sistemas Digitales de Catalunya SL., on s’estableixen les condicions i requisits en
que les entitats locals destinatàries de l’Acord marc poden realitzar encàrrecs de
provisió amb subjecció a les clàusules administratives particulars de l’Acord marc, les
condicions específiques dels encàrrecs i les instruccions que per la seva interpretació
doni al contractista l’Administració.

És per tot això, que HE RESOLT:
Primer.- Aprovar, l’adquisició a l'empresa UTE Ricoh España SLU-Sistemas Digitales
de Catalunya SL. de 1 (UN) equip LOT 8 en la modalitat de compra, segons les
condicions específiques de adjudicar l’Acord Marc del subministrament d’equips
d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament amb o sense
opció de compra amb destinació a les entitats locals de Catalunya i d’acord amb els
següents preus (IVA exclòs):
LOT 8.- Multifunció de mitja capacitat A, Color A3.
Model: MPC2503SP
Preu compra: 2.586,55€
Preu pàgina b/n: 0,0076€
Preu pàgina color: 0,0490€
Segon.- Notificar el present acord a UTE Ricoh España SLU-Sistemas Digitales de
Catalunya SL. , en quant empresa adjudicatària de l’encàrrec de provisió als efectes
del seu coneixement i per tal que realitzi en un termini de 10 dies hàbils la formalització
de l’esmentat encàrrec mitjançant la signatura del corresponent document contractual.
Tercer.- Que es ratifiqui aquesta resolució en la propera Junta de Govern que se
celebri.”

“4 - ACCEPTACIÓ DE L'AJUT PER A ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT DE LLERES EN TRAM URBÀ, 2015
S’ACORDA ratificar el Decret d’Alcaldia número 355, emès el dia 11 de juny de 2015,
que és del següent contingut:
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“1.- Vist que en data 9 de juny de 2015, ha estat publicada la proposta de resolució
provisional de concessió de les subvencions d’acord amb la resolució del
Departament de Territori i Sostenibilitat TES/2465/2014, de 23 d’octubre, per la qual
es fa pública la convocatòria de subvencions per a la realització d’actuacions de
conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà durant l’any 2015, i vist
que l’esmentada resolució atorga un termini de 10 dies perquè els ens beneficiaris
relacionats en el seu Annex 1 notifiquin la seva acceptació.
2.- Vist que l’anterior resolució acorda atorgar al municipi de Lliçà d’Amunt la
subvenció següent, d’acord amb la sol·licitud presentada dins la convocatòria:
- Llera pública de caràcter urbà: Riu Tenes
- Import màxim a finançar per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) corresponent al
80% del total (sense IVA). Inclou el 8% de Forestal Catalana: 9.917,36 €
- Import màxim a finançar per l’Ajuntament corresponent al 20% del total (sense
IVA). Inclou el 8% de Forestal Catalana: 2.479,34 €
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada a aquest municipi, indicada
en l’expositiu segon anterior, dins la convocatòria TES/2465/2014, de subvencions
per a la realització d’actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques
en tram urbà durant l’any 2015.
Segon.- Trametre aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern que se celebri.”.
5 - CESSIÓ D’ESPAIS DE L’EDIFICI DEL CARRER FOLCH I TORRES A L'INS HIPÀTIA
D’ALEXANDRIA – 2015
1 - El 21 de juliol de 2011 el Ple de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt va aprovar la
signatura del conveni entre aquest consistori i el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per a la cessió d'ús gratuïta temporal de l'equipament
municipal situat al carrer Folch i Torres, úm. 104-116, als efectes d'ubicar
provisionalment el nou institut de Lliçà d'Amunt.
2.-L'espai cedit al juliol de 2011 constava d'una superfície de 1.462,07m2 de la planta
baixa de l'edifici municipal situat al carrer Folch i Torres.
3.-Aquesta cessió tenia la durada d'un any prorrogable anualment de manera
expressa, amb un termini màxim de quatre anys i vigent mentre no estigués construït
el nou institut.
4.-Per tal de donar continuïtat a l'escolarització de l'alumnat de secundària del municipi
a l'Institut Hipàtia d'Alexandria, la Generalitat demana:
1. La cessió de l’ús del pati exterior (484,36m2) al Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, tal i com s’indica com s’indica en el plànol
adjunt. La Generalitat, a través d’ Infrastuctures.cat, executaria les obres
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d’adequació dels espais esmentats durant el període de vacances del centre,
prèvia redacció del projecte.
2. Qualificar aquestes actuacions com a obres d’especial interès i establir la
màxima bonificació o exempció dels impostos i de les taxes acreditades per a
l’atorgament de la llicència d’obres, així com per als tributs i taxes que puguin
gravar la llicència ambiental de l’activitat educativa.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar la cessió de l’ús del pati exterior de l’edifici municipal del carrer Folch
i Torres (484,36m2) al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
SEGON.- Qualificar aquestes actuacions com a obres d’especial interès i establir la
màxima bonificació o exempció dels impostos i de les taxes acreditades per a
l’atorgament de la llicència d’obres, així com per als tributs i taxes que puguin gravar la
llicència ambiental de l’activitat educativa.
TERCER.- Continuar vigents la resta de clàusules del conveni signat amb data 22 de
juliol de 2011.
QUART .- Autoritzar l'alcalde a la signatura de la documentació que es derivi d'aquest
acord.
CINQUÈ.- Ratificar aquest acord pel Ple municipal en la propera sessió que efectuï..

6 – APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES ACTUACIONS DE
REPARACIÓ DE LES FILTRACIONS D’AIGUA AL PAVELLÓ D’ESPORTS
El Pavelló d’esports de Lliçà d’Amunt es va construir entre els anys 1996 i 1999. Des
de fa anys pateix filtracions d’aigua a través de les seves façanes, motiu pel qual
l’Ajuntament va adjudicar, en data 27 d’abril de 2015, el contracte per a les actuacions
a executar per a esmenar les filtracions d’aigua al Pavelló d’esports de Lliçà d’Amunt,
a l’empresa C.P.M. Cosntrucciones, Pintura y Mantenimiento S.A.U.
L’empresa adjudicatària ha presentat el Pla de Seguretat i Salut de les esmentades
obres, el qual ha estat informat favorablement per l’Arquitecte tècnic municipal, segons
informe de 10 de juny de 2015.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de reparació de filtracions d’aigua al
Pavelló d’esports de Lliçà d’Amunt, presentat per l’empresa C.P.M. Construcciones,
Pintura y Mantenimiento S.A.U.

7 – ATORGAMENT DE LLICÈNCIES ADMINISTRATIVES PER A LA TINENÇA
D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Els interessats relacionats a continuació han sol·licitat la llicència administrativa per a
la tinença d’animals potencialment perillosos.
Nom i Cognoms

Adreça

Gos
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1
2
3
4
5
6

AMERICAN

P. M., S.

--------------------

C. R., C.
G. T., D.

---------------------------------------

P. F., O.

--------------------

BULL TERRIER

P. G., A.

--------------------

CREUAT PITBULL

--------------------

AMERICAN

STAFFORDSHIRE
ROTTWEILER
2 ROTTWEILER

G. C., C.

7
8
9
10
11

P. R., M.

STTAFORDSHIRE
-------------------DOGO CANARI

R. M., L.
R. M., D.

--------------------

T. T., L.

--------------------

3 DOBERMAN

--------------------

AMERICAN

ROTTWEILER

N. S., C. I.

12
13

STAFFORDSHIRE

N. A., R.

--------------------

ROTTWEILER

S.R., D.

--------------------

BULLTERRIER

Atesa la documentació presentada per cada interessat i la inspecció de l’habitatge,
s’ha realitzat informe favorable per a tots els sol·licitants.
Vista la proposta del Tècnic de medi ambient i salut
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos
als sol·licitants, segons el número d’expedient i llicència següents:
Nom i Cognoms
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

P. M., S.
C. R., C.
G. T., D.
P. F., O.
P. G., A.
G. C., C.
P. R., M.
R. M., L.
R. M., D.
T. T., L.
N. S., C. I.
N. A., R.
S.R., D.

Nº expedient

Nº Llicència

51R
54R
117A
121
124
128
130A
130
131
134
135
136
146

001/2015
002/2015
003/2015
004/2015
005/2015
006/2015
007/2015
008/1015
009/2015
010/2015
011/2015
012/2015
013/2015

8 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
8.1.- AJUTS A FAMÍLIES
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8.1.1.- S’acorda atorgar els ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social que
es relacionen a continuació:
-EMP Ajut Arranjament d’habitatge 111.54€ + l’assabentat d’obres
-AML Ajut Arranjament d’habitatge 134,47€ + l’assabentat d’obres
-MAV Ajut per bombones de butà de 40€
-CAM Ajut per higiene de 60€+ ajut d’alimentació frescos de 150€
-AMRL Ajut per alimentació frescos de 150€
-ASC Ajut per alimentació frescos de 210€
-JGM Ajut per alimentació frescos de 240€
-ESM Ajuts per alimentació frescos de 350€
-ESM Ajut per instal·lació Comptador Llum de 2196,15€ ( compromís retorn família de
100€ /mes)
-OCF Ajut higiene i alimentació infantil 350€
-DPN Ajut higiene de 60€+ Ajut de Transport de 55,70€
.MANG Ajuts Transport de 33€
-MNS
Ajut Transport de 9,95€
-RDC Ajut alimentació de 150€, ajut de 20€ per medicació i ajut de 36,40€ per a
transport
-ARI Ajut de 190€ per material escolar

8.1.2.- S’acorda ratificar el Decret emès per l’Alcaldia el dia 8 de juny de 2015, que és
del següent contingut:
“La Regidora de Serveis Socials ha presentat informes sobre la situació socioeconòmica de diferents famílies de Lliçà d’Amunt.
Vistos els informes emesos per la Treballadora i l’Educadora social,
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar els ajuts següents:
- Ajut econòmic de 60 euros, a la senyora MCRC per fer front al pagament del 50%
de cinc setmanes del Casal d’Estiu.
- Ajut econòmic de 239’07 euros, a la senyora JGT per fer front al pagament d’un
rebut de la llum.
- Ajut econòmic de 150 euros, a la senyora MAV per productes d’higiene i neteja.
Segon.- Que es ratifiqui aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local.

8.2.- BONIFICACIÓ
MUNICIPALS

I

FRACCIONAMENT

DEL

PAGAMENT

D’IMPOSTOS

8.2.1.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació
socio-econòmica del senyor J. M. F. i T., 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
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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 i taxes municipals
pendents dels exercicis 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 del senyor J. M. F. i T.,
en terminis de 20€ mensuals, incloent-hi els corresponents a l’exercici de 2015, 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.

8.2.2.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació
socio-econòmica del senyor J. J. Y. 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 i taxes municipals
pendents dels exercicis 2012, 2013 i 2014 del senyor J.J.Y. G. en terminis de 20€
mensuals, incloent-hi els corresponents a l’exercici de 2015, 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.

8.2.3.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica de la senyora M. M. 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
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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 l’atorgament d’un ajut social a la senyora M. M. L., corresponent al
50% del deute en impostos municipals de l’exercici de 2014.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament de la resta del deute, incloent-hi els
corresponents a 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.
8.2.4.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica del senyor R. D. C., 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 R. D. C., corresponent al 50%
del deute en impostos municipals pendents de l’exercici 2008 al 2014.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament de la resta del deute, incloent-hi els
corresponents a 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.
8.2.5.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica del senyor Ó. C. F., en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i de
fraccionament del pagament d’impostos municipals
9

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 Ó. C. F., corresponent al 85%
del deute en impostos municipals pendents de l’exercici 2014.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament de la resta del deute, incloent-hi els
corresponents a 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.
8.2.6.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica del senyor W. I. M. E., 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 W. I. M. E., corresponent al
85% del deute en impostos municipals pendents dels exercicis 2007 a 2014..
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament de la resta del deute, incloent-hi els
corresponents a exercici de 2015, 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.
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8.2.7.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica de la senyora M. J. M. R., 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 a la senyora M. J. M. R., corresponent al
85% del deute de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica dels exercicis de 2012,
2013 i 2014..
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament de la resta del deute, incloent-hi el
corresponent a l’IImpost de Vehicles de Tracció Mecànica de l’exercici de 2015, 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 la interessada i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme
de Gestió Tributària.
8.2.8.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica de la senyora M. F. B., 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 a la senyora M. F. B., corresponent al
50% del deute en impostos municipals dels exercicis de 2012, 2013 i 2014..
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament de la resta del deute, incloent-hi els
corresponents a de 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.
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Quart.- Notificar aquest acord a la interessada i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme
de Gestió Tributària.
8.3.- APROVACIÓ DELS AJUTS PER A LES ACTIVITATS DELS CASALS D'ESTIU /
ESPORTIUS / JOVES
La Regidoria de Benestar i Família ha presentat el llistat d’ajuts proposats per a la
participació de manera gratuïta en les Activitats Esportives d’Estius, Casal d’Estiu i Casal
de Joves.
Vista la proposta del regidor de Benestar i Família,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Aprovar el llistat de beneficiaris d’ajuts de gratuïtat del Casal d’Estiu, Activitats Esportives i
Casal de Joves, de l’any 201 presentat per la Regidoria de Benestar i Família.
8.4.- PROTOCOL ADDICIONAL DE CONCRECIÓ PER A L'ANY 2015 DEL CONVENI
DE COL·LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ I PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha notificat l’acord de la Comissió de Govern
2015/5, de 20 de maig de 2015,referent a l’aprovació del contingut i la signatura del
protocol addicional de concreció per a l’any 2015 del conveni de col·laboració per a la
gestió o prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis
socials Resta del Vallès Oriental.
Vista la proposta del Regidor de benestar i família
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el contingut del protocol addicional de concreció per a l’any 2015 del
conveni de col·laboració per a la gestió o prestació dels serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de
l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental
Segon.- Aprovar el contingut específic per al municipi de Lliçà d’Amunt relacionat en la fitxa
número 1 annexada al protocol addicional.”
9 – AFERS SOBREVINGUTS
9.1.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEFINITIVA PER LES OBRES D’UNA MOTA DE
PROTECCIÓ DEL RIU TENES A LA UA 8 MOLÍ D’EN FONOLLEDA
L’empresa Romero Gamero SA ha efectuat les obres Construcció d’una mota de
protecció del riu Tenes a la Unitat d’Actuació Molí d’en Fonolleda.
Una vegada finalitzades les obres i transcorregut el període de garantia, han sol·licitat
la devolució de la fiança dipositada per respondre de la correcte execució de les
mateixes.
Els Serveis Tècnics municipals hem emès informe favorable
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Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la devolució a l’empresa Romero Gamero SA, de la fiança definitiva,
d’import 39.772,12 €, per la realització de les obres de Construcció d’una mota de
protecció del riu Tenes a la Unitat d’Actuació Molí d’en Fonolleda.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’empresa Romero Gamero SA.

9.2.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’UN ESPAI PER A LA
INSTAL·LACIÓ D’UNA CASETA PER A LA VENDA DE PRODUCTES DE XURRERIA I
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEFINITIVA
La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 14 de maig de 2012, va
acordar adjudicar al senyor J.J. N. M. el contracte per a l’Arrendament per a ús privatiu d’un
espai de domini públic per instal·lar a la Rotonda del c/Països Catalans amb la carretera
BV-1432 una caseta de venda de productes de xurreria.
La durada del contracte va establir-se per a un any, finalitzant el mateix el 4 de juny de
2013 i essent prorrogable d’any en any per acord de la Junta de Govern Local.
En dates de 21 d’octubre de 2013 i 9 de juny de 2015 la Junta de Govern Local va acordar
prorrogar un any l’esmentat contracte, de tal forma que aquestes pròrrogues finalitzarien el
14 de juny de 2015.
Vist que en data de 23 de juny de 2015 (Registre d’Entrada núm. 5523) el senyor N. ha
presentar escrit sol·licitant el retorn de la garantia definitiva dipositada en formalitzar-se el
contracte i que ascendeix a la quantitat de 650 euros, en tant que desitja donar per finalitzat
el contracte.
Vist que consultat l’expedient s’ha comprovat que no s’ha produït cap anomalia durant
l’execució del contracte.
Vista la proposta del Tècnic superior en dret
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer: Declarar resolt amb efectes data de 15 de juny de 2015 el contracte entre
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i el senyor J.J. N. M. per a l’arrendament per al seu ús
privatiu d’un espai de domini públic municipal per instal·lar una caseta de venda de
productes de xurreria a la Rotonda del c/Països Catalans amb la carretera BV-1432.
Segon: Retornar la fiançà de 650,00 euros dipositada en el seu dia pel senyor N., per les
raons exposades anteriorment.
Tercer: Notificar aquest acord a la persona interessada.”

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 18,00 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
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