ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 10
D’OCTUBRE DE 2016

Lliçà d’Amunt, 10 d’octubre de 2016.
A les 18,20 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 Jordi Regales Pou. S’ha excusat la regidora 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 darrera sessió de la Junta de Govern Local, que s’efectuà
el dia 3 d’octubre 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:
-

Músics de Girona SCCL; actuació de “La Chatta Orquestra” el 10 de setembre
de 2016; d’import 7.986 €; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
Catering Sensacions SL; menú muntatge; d’import 20.486,97 €; amb càrrec a la
partida 01/3380/22609.

2.2.- Devolució de factures.
2.2.1.- L’empresa Comercial Gasuir S.L., ha presentat la factura número F00587,
d’import 7.456,35 euros.
Una vegada revisada la factura, el Tresorer municipal ha emès l’informe 10/2016, que
assenyala que no compleix amb l’obligatorietat de remetre factura electrònica, tal i com
assenyalen el Reial Decret 1619/2012 pel que s’aprova el Reglament pel que es regulen
les obligacions de facturació; la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
facturació electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector Públic; i la
Base 48, de les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigent de l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt, d’exempció d’obligatorietat de presentació si la factura no supera els
5.000 €.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- No aprovar la factura número F00587, presentada per l’empresa Comercial
Gasuir S.L., d’import 7.456,35 euros, pels motius indicats a l’informe del Tresorer
municipal, reproduït en la part expositiva.
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Comercial Gasuir S.L.
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2.2.2.- L’empresa Iluminación Albadalejo S.L., ha presentat la factura número 1309,
d’import 5.736,13 euros, (registre factures 2016/2275), pel servei de lloguer d’equips
d’il·luminació a l’acte de les 24 hores de ciclomotors
Una vegada examinada la factura, el Tècnic d’esports de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
ha emès una sol·licitud d’anul·lació de la factura, per no considerar-la correcta.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- No aprovar la factura número 1309, presentada per l’empresa Iluminación
Albadalejo S.L., d’import 5.736,13 euros, pels motius indicats a la sol·licitud del Tècnic
d’esports de l’Ajuntament, reproduïda en la part expositiva.
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Iluminación Albadalejo S.L.
3 – APROVACIÓ DE L’OFERTA PER A LA REALITZACIÓ D’AUDITORIA DE
LEGALITAT EN MATÈRIA SALARIAL I DE SEGURETAT SOCIAL
S’acorda aprovar la proposta de serveis presentada per l’empresa Del Bas Assessors
Advocats Auditors, pel Servei de traspàs, posada en marxa i auditoria de legalitat de la
totalitat de la plantilla de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per l’import de 60 euros per
hora, més l’Iva., incloent els següents serveis:
-

Auditoria de legalitat en matèria salarial i de Seguretat Social, 56 hores
Creació centres de treball, fitxes de treballadors, convenis col·lectius i pactes
d’empresa al programa de nòmines, 80 hores
Traspàs informació al programa de nòmines de l’Ajuntament, 10 hores
Formació al personal responsable de gestionar els contractes i nòmines amb el
programa, 12 hores.

4 – APROVACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU DE L’ESPAI D’ACOMPANYAMENT
SOCIAL CAN GODANYA
L’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha valorat la necessitat de crear
un recurs, fora de l’horari escolar, d’acció socioeducativa i d’atenció a la infància,
l’adolescència i les seves famílies amb risc d’exclusió, amb alts índex de conflictivitat o
amb conductes dificultoses per a la socialització, ateses als Serveis Socials, i d’aquells
infants i adolescents que tenen un pla de treball a les comissions socials en les escoles i
instituts derivat aquest de una dificultat en l’aprenentatge o en la seva conducta.
Per tot això s’ha redactat el Projecte Educatiu de l’espai d’Acompanyament Social Can
Godanya, que assenyala els següent objectius generals.
-

Proporcionar als infants i ado0lescents un espai de trobada i de realització
d’activitats que cobreixin els seus interessos.
Potenciar l’adquisició d’aprenentatges i competències socials
Afavorir la socialització i la integració social dels infants i adolescents
Donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la
personalitat dels infants
Prevenir i detectar les situacions de risc social i de dificultat amb la família i
l’escola / institut
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-

Acompanyar i orientar a les famílies en els processos educatius que afecten els
seus fills.
Ajudar a identificar el que està passant als seus fills i filles en aquesta etapa de
les seves vides
Generar un espai de confiança per a compartir el seus temors, dubtes i pors
davant els canvis que observin en els seus fills i filles
Acompanyar en els processos de canvi que estiguin succeint en el si de les
seves famílies.

Vista la proposta del Regidor d’Acció Social,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar el Projecte Educatiu de l’espai d’Acompanyament Social Can Godanya,
redactat per l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt..
5 - PRÒRROGA DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE
RONÇANA PEL SUBMINISTRAMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER
XALOC
En data de 6 de juliol de 2011, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana van signar conveni de col·laboració en relació al subministrament
elèctric de l’enllumenat públic del carrer Xaloc de Santa Eulàlia de Ronçana.
Entre altres pactes, s’acordava que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es comprometia a
permetre que els set fanals del carrer Xaloc, situats al terme municipal de Santa Eulàlia
de Ronçana, es connectin a la xarxa d’enllumenat públic de Lliçà d’Amunt.
Vist que la durada d’aquest contracte era de cinc anys i que posteriorment s’actualitzaria
l’import a abonar per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per la despesa elèctrica.
Vist que els Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt han informat
que el cost anual a abonar per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per la
despesa elèctrica és de 342 euros, es considera adient prorrogar el conveni per cinc
anys més, amb pròrrogues tàcites anuals si cap de les parts manifesta el contrari, amb
la corresponent actualització anual d’IPC i mantenint la resta de termes del conveni.
Atès que 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.
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació i Protecció Civil,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer: Prorrogar el conveni signat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana per cinc anys més, amb pròrrogues tàcites anuals si cap de
les parts manifesta el contrari, amb la corresponent actualització anual d’IPC i mantenint
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la resta de termes del conveni. S’acorda que l’import a abonar per l’anualitat 2016-2017
serà de 342 euros.
Segon: Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris
per dur a terme l’operació.
Tercer: Notificar aquest acord als interessats.
6 – APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE CRÈDITS INCOBRABLES
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. (núm. expedient 1381400003
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
Rel. 16013
Rel. 16017
Rel. 16018
Rel. 16019
Rel. 16020
Rel. 15025

Import
22.406,87€
6.768,78€
2.685,54€
520,54€
246,84€
1.394,69€

Motiu
Fallit import superior a 1000€ pers. físiques (26)
Fallit import superior a 100€ inferior a 1000€ (21)
Fallit import superior a 100€ inferior a 1000€ (22)
Fallit import igual o inferior a 100€ (21)
Fallit import igual o inferior a 100€ (22)
Fallit import superior a 1000€ pers. físiques (22)

La Junta de Govern Local, ACORDA:
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
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària i a la Intervenció
Municipal.
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:
-

AOE; un ajut de 425 € per a activitats extraescolar durant tot el curs.
AOE, un ajut de 6 € per a les fotos per la inscripció a l’escola bressol.
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-

GC, revocació de l’ajut atorgat per la Junta de Govern Local a la sessió de 26 de
setembre de 2016 per a llibres escolars perquè han canviat de domicili i d’escola a un
altre municipi.
LMC, un ajut de 200 € per a la compra de llibres escolars.
YB, un ajut de 240€ per a alimentació durant un període de tres mesos.
EVA, prestació del servei de Teleassistència, en règim de copagament de 8,43 €.
CDM, un ajut de 2.042,87 € per a tractament sanitari, amb el compromís de retorn
per part d ela família del 30% d’aquesta quantitat, en quotes de 51 € mensuals.
MS, un ajut de 96 €, per cobrir el 80% de l’import total per a unes plantilles
ortopèdiques.
MDR; Revocació d’un ajut de 81,84€ atorgat per la Junta de Govern Local, a la
sessió de 5 de setembre de 2016, en concepte del 60% del cost d’unes ulleres,
perquè s’ha aconseguit un millor preu.
JGM, un ajut de 240€ per a alimentació pel període de tres mesos i un ajut de 70 €
per a medicaments.
AMG, un ajut de 1.180 € en concepte de complement de l’ajut de menjador de
l’escola bressol pel curs 2016 / 2017.
MRR; un ajut de 29,85 € en concepte de transport públic.
ECC, prestació gratuïta del servei de Teleassistència.
SPA, un ajut de 288 € per a menjador escolar del curs 2015 / 2016.
SPA; un ajut de 125 € en concepte de llibres escolars i quota de l’AMPA, pel curs
2016 / 2017.
MHP, un ajut de 84 € per a transport públic
SPA; un ajut de 120,48 € per al pagament de factura d’electricitat i evitar el tall del
subministrament.

7.2.- BONIFICACIÓ I/O FRACCIONAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS
7.2.1.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica de la senyora R. M. D. P., 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 deute pendent en impostos i taxes
municipals de l’any 2016, de la senyora R. M. D. P., en quotes mensuals de 20€.
Segon.- Revisar aquest acord en el termini de de dos anys.
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de
l’Organisme de Gestió Tributària.
7.2.2.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica de J. G.T. i S. G. T., en el qual proposa la modificació del fraccionament aprovat
per la Junta de Govern Local, a la sessió de 19 de setembre de 2016, consistent en el
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fraccionament del 50% del deute pendent en impostos i taxes municipals i dels
corresponents a l’exercici de 2016 en quotes de 150€ mensuals, i aprovar un nou
fraccionament en quotes de 40€ mensuals.
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 50% deute pendent en impostos i
taxes municipals d’exercicis anteriors, així com els corresponents a l’any 2016, de la
senyora J. G.T. i S. G. T., en quotes mensuals de 40€.
Segon.- Revisar aquest acord en el termini de de dos anys.
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de
l’Organisme de Gestió Tributària.
8 – AFERS URGENTS
8.1.- RESOLUCIÓ FINAL DE REVOCACIÓ PARCIAL DE L’EXPEDIENT D’AODL NÚM.
B-023/12
Desprès de vàries al·legacions realitzades davant del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC),aquest organisme ha resolt finalment a declarar que aquest Ajuntament va percebre
indegudament l’import de 9.069,77€, en referència a l’expedient B-023/12 corresponent a la
contractació d’un AODL, l’any 2012.
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, i vista la proposta del Regidor d’Atenció al Ciutadà,
Centres Cívics, Cooperació i Ocupació,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Acceptar la resolució final de revocació parcial per un import de 9.069,77€, més els
interessos legals generats, per import de 178,91€.
Segon.- Efectuar el pagament efectiu de la quantitat total de 9.248,66€, al SOC, en els
termes i condicions establertes.
8.2.- AFERS DEL MERCAT SETMANAL
8.2.1.- BAIXA DEL TITULAR DE LA PARADA 16 DEL MERCAT SETMANAL
El titular de l’explotació de la parada número 16 del Mercat Setmanal dels diumenges a Lliçà
d’Amunt, senyor M. F. R., ha sol·licitat per instància amb registre d’entrada número 7461, la
baixa per motius personals
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Vist que el Reglament del Mercat permet la baixa voluntària, sempre que el titular estigui al
corrent de les obligacions tributàries,
Vista la proposta del regidor de comerç, consum, turisme¡, empresa i companyies de serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la baixa com a titular de l’explotació de la parada número 16 del Mercat
Setmanal de Lliçà d’Amunt, del senyor M.F. R.
Segon.- Donar de baixa i retornar-li l’import del rebut corresponent al quart trimestre de de
2016, amb càrrec-valor 1012193/16, girat a començament del mes d’octubre
Tercer,. Notificar aquest acord a l’interessat, a l’Organisme de Gestió Tributària i a la
Intervenció municipal.
8.2.2.- AMPLIACIÓ DE LA PARADA 18 DEL MERCAT SETMANAL
El titular de l’explotació de la parada número 18 del Mercat Setmanal dels diumenges a Lliçà
d’Amunt, senyor A. G., ha sol·licitat, per instància amb registre d’entrada número 7643,
l’ampliació de dos metres de la parada.
Vist que el Reglament del Mercat permet l’ampliació, prèvia sol·licitud i autorització de
l’Ajuntament, i sempre que el titular estigui al corrent de les obligacions tributàries,
Vista la proposta del Regidor de comerç, consum, turisme, empresa i companyies de
serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’ampliació de 2 metres de la parada número 18 del Mercat Setmanal de
Lliçà d’Amunt, a sol·licitud del seu titular, senyor A. G.
Segon.- Girar-li el rebut del la taxa del mercat amb la nova dimensió, a partir del quart
trimestre de 2016, d’acord amb l’Ordenança fiscal número 19.
Tercer,. Notificar aquest acord a l’interessat
8.2.3.- AMPLIACIÓ DE LA PARADA 15 DEL MERCAT SETMANAL
El titular de l’explotació de la parada número 15 del Mercat Setmanal dels diumenges a Lliçà
d’Amunt, senyor C. B. G., ha sol·licitat, per instància amb registre d’entrada número 7462,
l’ampliació de dos metres de la parada.
Vist que el Reglament del Mercat permet l’ampliació, prèvia sol·licitud i autorització de
l’Ajuntament, i sempre que el titular estigui al corrent de les obligacions tributàries,
Vista la proposta del Regidor de comerç, consum, turisme¡, empresa i companyies de
serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Primer.- Aprovar l’ampliació de 2 metres de la parada número 15 del Mercat Setmanal de
Lliçà d’Amunt, a sol·licitud del seu titular, senyor C.B. G.
Segon.- Girar-li el rebut del la taxa del mercat amb la nova dimensió, a partir del quart
trimestre de 2016, d’acord amb l’Ordenança fiscal número 19.
Tercer,. Notificar aquest acord a l’interessat
8.3.- CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER AL SUBMINISTRAMENT D’UN
VEHICLE PER A LA POLICIA LOCAL
A l’objecte de procedir a la renovació de la flota de vehicles de la Policia Local, s’ha
redactat el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques,
per a l’adjudicació d’un contracte de subministrament d’un vehicle destinat a la Policia
Local de Lliçà d’Amunt, mitjançant procediment obert i adjudicació atenent a un sol
criteri de valoració,
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques, disposant la seva exposició al públic per un període de deu dies al Butlletí
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a què puguin
presentar-se reclamacions, que seran resoltes per la Corporació.
Segon.- Convocar procediment per a l’adjudicació del contracte de Subministrament
d’un Vehicle destinat a la Policia Local de Lliçà d’Amunt, publicant simultàniament
l’anunci de licitació, procedint a la tramitació corresponent fins a l’adjudicació i ajornant
la licitació tot el que sigui necessari en el supòsit que es formulin reclamacions contra el
Plec de clàusules administratives.
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada la
sessió a les 19,15 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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