ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 2
DE MAIG DE 2016

Lliçà d’Amunt, 2 de maig de 2016.

A les 18,15 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 25 d’abril 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:
-

-

-

-

-

Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria
orgànica a planta, marc 2016, impropis 7,53%; d’import 5.485,76€; amb càrrec
a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades
RMO març 206; d’import 10.318,32€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades
RMO directe Mataró, març 2016; d’import 18.623,09€; amb càrrec a la partida
18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; Servei comarcal de
deixalleries, segon trimestre 2016; d’import 16.969,74 €; amb càrrec a la
partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; quota dels municipis
adherits al Consorci, segon trimestre de 2016; d’import 11.424,51€; amb càrrec
a la partida 18/1622/22700.
Llamazares Duran, Rafael; finalització de treballs en els vestidors i lavabos del
Camp de Futbol; d’import 9.817,17 €; amb càrrec a la partida 17.9200/62202.

3 – APROVACIÓ DE LA PRIMERA FASE DEL PLA D’INVERSIONS DE L’ANY 2016
EN LA XARXA D’AIGUA
1 – És un fet constatat i públic la necessitat d’inversió en la xarxa de distribució d’aigua
potable.
2- L’Ajuntament ha acordat amb SOREA l’establiment d’un Pla d’Inversió Anual per tal
d’executar obres de millora de la xarxa d’aigua. SOREA ha presentat una primera proposta
de 10 actuacions a realitzar, com a primera fase del Pla d’inversions 2016. Aquesta 1ª fase
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està valorada en 85.882,34 € (sense IVA) d’obra hidràulica i 104.759,20 € d’obra civil
(sense IVA).
Vista la proposta del Regidor de comerç, consum, turisme i empresa i companyies de
serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la proposta de 1ª fase de Pla d’Inversions Anual 2016 per la millora de la
xarxa de distribució d’aigua potable presentada per SOREA.
Segon.- L’actuació es realitzarà en els següents termes:
- Cada actuació es realitzarà en base a un pressupost detallat previ, sense que això
sigui un impediment per realitzar modificacions en l’execució si així s’estima necessari.
El cost final de cada actuació es determinarà amb la certificació final d’obra, prèvia
supervisió de l’execució per part de l’Ajuntament.
- L’obra hidràulica de cada actuació serà executada per SOREA, tot i que l’Ajuntament
es reserva el dret a determinar que la part que no és legalment obligatori que efectuï
l’empresa concessionària sigui realitzada per un altre contractista. L’import de l’obra
hidràulica de cada actuació es descomptarà de la liquidació trimestral següent a la
data d’acceptació de la certificació corresponent.
- L’import màxim descomptable de les liquidacions trimestrals pel total del Pla
d’Actuació és la suma anual dels conceptes ‘Cànon de la concessió’ i ‘Fons de
reposició’.
- L’obra civil de cada una de les actuacions serà executada per l’Ajuntament, directament o
mitjançant la contractació de tercers, segons convingui en cada cas. A tal efecte es
disposaran els mitjans materials, humans i de coordinació necessaris. Les despeses
generades per aquest concepte aniran imputades a la partida 17/1610/61910 del
pressupost municipal.

4 – ADQUISICIÓ D’UNA IMPRESSORA PER A LA POLICIA LOCAL
Una vegada deliberat, es va acordar deixar aquest assumpte sobre la taula, a fi
d’estudiar-lo amb més deteniment.

5 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
5.1.- 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:
-

MAM; un ajut de 190€ per a sufragar el 50% del Curs de monitor
KAM; un ajut de 71€ per a transport públic.
OLG; un ajut de 240€ per a alimentació, en lliuraments quinzenals de 40€.
RMM; un ajut de 150€ per a aliments frescos, en lliuraments quinzenals de 25€.
MGA; prestació del servei de Teleassistència, en règim de copagament de
8,43€/mes per part de l’usuari.
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-

FGD; prestació del servei de Teleassistència, en règim de copagament de
8,43€/mes per part de l’usuari.
JMC; un ajut de 240€ per a alimentació, a raó de lliuraments quinzenals de 40€
DPN; un ajut de 29,85€, per a una targeta de transport trimestral bonificada per
a aturats.
MRE; prestació del servei de Teleassistència, en règim de copagament de
8,43€/mes per part de l’usuari.
STR; un ajut de 90€ per a alimentació, en lliuraments quinzenals de 15€

5.2.- BONIFICACIÓ I FRACCIONAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS
5.2.1- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica del senyor A. T.T., 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 A. T.T. del 100% de l’import de
la taxa de gestió de residus domèstics, IBI i Impost de Circulació, dels anys 2012,
2013, 2014 i 2015.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent a l’IBI i Taxa
de gestió de residus de 2016, en terminis de 40€ 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.

5.2.2- El Regidor 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
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.
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La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’atorgament d’un ajut social a la senyora M. M. L, del 50% del valor
dels impostos i taxes municipals pendents dels anys 2014 i 2015.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del restant 50% del deute, afegint-hi
els impostos i taxes de l’exercici de 2016, 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 la interessada i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de
l’Organisme de Gestió Tributària.

5.2.3- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica de la senyora M. R. M. G., 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. R. M. G., del 50% del
valor dels impostos i taxes municipals pendents dels anys 2013, 2014 i 2015.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del restant 50% del deute, afegint-hi
els impostos i taxes de l’exercici de 2016, 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 la interessada i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de
l’Organisme de Gestió Tributària.

5.2.4- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica del senyor D. J.L. 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 al senyor D. J.L. P., del 50% del valor de
l’Impost de Bens Immobles, de l’impost de Circulació de Vehicles i de la Taxa de
Recollida d’escombraries, pendents dels anys 2014 i 2015.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del restant 50% del deute, afegint-hi
els impostos i taxes de l’exercici de 2016, 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.

5.2.5.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica del senyor C. B. A., 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 C. B. A., del 50% del valor de
l’Impost de Bens Immobles, de l’impost de Circulació de Vehicles i de la Taxa de
Recollida d’escombraries pendents dels anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del restant 50% del deute, afegint-hi
els impostos i taxes de l’exercici de 2016, 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.
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.

6 – AFERS SOBREVINGUTS
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6.1.- CONVENI AMB EL GRAN TEATRE DEL LICEU DE BARCELONA PER A FER LA
PROJECCIÓ D'UNA ÒPERA EL 8 DE JULIOL
El Gran Teatre del Liceu disposa d’un programa anomenat “Liceu a la fresca” que ofereix
als ajuntaments la possibilitat de televisar en directe una òpera que es porti a terme al
teatre.
El proper 8 de juliol el Gran Teatre del Liceu te programada la òpera La Bohême i ens ha
proposat projectar en directe al nostre municipi aquesta obra sense cap cost. A canvi
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es compromet a tenir preparat un espai on projectar la
representació per a tots els públics.
S’ha redactat un Conveni per tal de regular la relació i compromisos entre el Liceu i
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per aquesta projecció.
Vista la proposta del Regidor de Cultura, Serveis Municipals i Comunicació i Relacions
Institucionals
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el Conveni entre la Fundació del Gran Teatre del Liceu i l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt, per tal de regular els compromisos entre les dues entitats per portar a terme
la filmació de l’òpera La Bohême al municipi de Lliçà d’Amunt el dia 8 de juliol de 2016.
Segon.- Autoritzar al senyor Alcalde, Ignasi Simon i Ortoll per a la signatura d’aquest
Conveni, en nom i representació de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 18,52 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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