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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA       
16 DE DESEMBRE DE 2019 
 
 
Lliçà d’Amunt, 16 de desembre de 2019.  
 
 
A les 18,10 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, Lourdes Estéfano Orozco i Albert Iglesias Boza. S’ha excusat la regidora 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya Són assistits per la Secretària accidental de la 
Corporació, senyora Gemma Navarro i Medialdea. S’ha escusat l’Interventor 
municipal, Sr. Antoni Hierro Medina. 
 
 
1.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la següent relació de documents d’Autorització, Disposició i 
Reconeixement d’Obligació (núm. relació O/2019/49): 
 

- Ausolan BCN SLU; beques Consell Comarcal, monitoratge menú; d’import 
3.620,80€; amb càrrec a la partida 04/2310/48002. 

- Ausolan BCN SLU; beques Ajuntament, monitoratge menú; d’import 3.620,80€; 
amb càrrec a la partida 04/2310/48002. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de viatgers, setembre 19; 
d’import 19.944,14€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Catalana de Televisió Local 97 SL; Impressió butlletí Informa’t; d’import 3.172€; 
amb càrrec a la partida 21/9200/22799. 

- Martín Hoyos, David Rogelio; maquillatge Pastorets 2019; d’import 3.630€; amb 
càrrec a la partida 01/3340/22609. 

- Comercial Gasuir SL; adquisició carburant; d’import 9.679,33€; amb càrrec a la 
partida 18/1621/22103. 

- Antonio Fortuny SA; recanvis xapa i acer; d’import 10.769€; amb càrrec a la 
partida 18/1621/21400. 

- Consorci Besòs Tordera; prestació servei de clavegueram de Lliçà d’Amunt, 
octubre 2019; d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental; tones eliminades, resta, 
octubre 19; d’import 22.100,93€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental, tones transferides, resta, 
octubre 19; d’import 3.972,87€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental, entrada de matèria orgànica 
a planta, octubre 19, impropis 9,08%; d’import 7.041,73€; amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de viatgers, novembre 19; 
d’import 19.944,14€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Jardineria Pedrerol SCP; Servei de manteniment i neteja d’una part de zones 
verdes municipals; d’import 5.656,75€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 
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2.- AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
2.1.- 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. 937, VF, adjudicació d’una estufa i un ajut de 121,5€ per la compra de 
bombones de butà. 

‐ Pr. 938, TRG; un ajut de 1.091,2€ per complimentar la beca de menjador del 
Consell Comarcal. 

‐ Pr. 939, MLPH, un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals. 

‐ Pr. 940, MG; un ajut de 54€ per a transport públic. 
‐ Pr. 941, JGT; un ajut de 43,60€ en concepte d’ajut sanitari. 
‐ Pr. 943; AMMG, un ajut de 228€, pel pagament del 50% assistència centre de 

reeducació pedagògica i del llenguatge pel període de dos mesos. 
‐ Pr. 944; SSM; un ajut de 105€ per a transport públic. 
‐ Pr. 945; ERS; un ajut de 122€ per a transport públic. 
‐ Pr. 947; ICF; un ajt de 105e per a transport públic. 
‐ Pr. 948; JF; un ajut de 121,5€ per la compra de bombones de butà. 
‐ Pr. 949, VSM; un ajut de 360€ per a alimentació a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
‐ Pr. 950, MEVB; prestació del Servei de Teleassistència. 
‐ Pr. 951; MEVB; un ajut 90€ per a alimentació a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
‐ Pr. 952, JSD; un ajut de 121,5€ per la compra de bombones de butà. 
‐ Pr. 953; MNSP, un ajut de 27,40€ per a transport públic. 
‐ Pr. 954; MRG; prestació del Servei de Teleassistència, en règim de 

copagament de 7,21€. 
‐ Pr. 957; MNJ; un ajut de 127,40€ per la compra de bombones de butà. 
‐ Pr. 961, JGT; un ajut de 100€ per a medicació. 
‐ Pr. 962, JGT; un ajut de 100,33€ per pagar deute del subministrament d’aigua. 
‐ Pr. 963; JGT; un ajut de 788,60€ per a pagar deute de subministrament 

d’electricitat. 
‐ Pr. 965; PRG; prestació del servei de Teleassistència. 
‐ Pr. 969; AJG; un ajut de 180€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
‐ Pr. 972; GPA; un ajut de 90€ per a alimentació, un ajut de 60€ per a higiene i 

un ajut de 127,4€ per la compra de bombones de butà. 
‐ Pr. 973; MG; un ajut de 20,40€ per a transport públic. 
‐ Pr. 975; MNSP; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals: 
‐ Pr. 976; DSJ; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ Pr. 977; APD; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
‐ Pr. 978; MA; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals i un ajut de 20€ per a bombona de butà. 
 

‐ Pr. 942; NC; ANUL·LAR els rebuts del SAD de 2019, que li han sigut notificats, 
ja que es tracte d’un error, perquè es tractava d’un ajut gratuït per a l’usuari. 
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‐ Pr. 971; MMR, DENEGAR l’ajut per a llibres escolars, perquè superen la 
puntuació per ingressos familiars. 

 
 
2.2.- AJUT SOCIAL I/O FRACCIONAMENT PEL PAGAMERNT DE TAXES I 
IMPOSTOS MUNICIPALS 
 
El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-econòmica 
del senyor PFM, en el qual proposa mesures d’atorgament de fraccionament pel pagament 
de taxes municipals. (Pr.946) 
 
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 de l’import pendent de la taxa 
d’instal·lacions esportives de l’any 2016, del senyor PFM, d’import 113,43€, 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. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
 
2.3.- ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ 2016-2019 PER A LA GESTIÓ I PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
SOCIALS, ALTRS PROGRAMES REALTIUS AL BENESTAR SOCIAL I 
POLÍTIQUES D’IGUALTAT PEL PERÍODE 2018/19 (Pr. 955) 
 
L’objecte d’ aquesta addenda és la modificació del protocol addicional per al període 2018-
2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat entre el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i l’AJUNTAMENT, per adequar l’import de coordinació i assessorament 
dels professionals que presten el servei bàsic d’atenció social a la major dedicació en la 
coordinació com a conseqüència de la implementació del nou model previst al punt cinquè 
de l’expositiu d’aquesta addenda 
. 
On deia Total Ajuntament ha de pagar al CCVO any 2019:   1.488,86€ 
Ha de dir Total Ajuntament ha de pagar al CCVO any 2019:  1.497,02€ 
 
Vista la proposta de la Regidora d’acció social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el contingut de l’Addenda és la modificació del protocol addicional per al 
període 2018-2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació dels 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat entre el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
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2.4.- AMPLIACIÓ TREVA HIVERNAL 2019/2020, ADJUDICACIÓ I COMPRA 
D’ESTUFES I BOMBONES DE BUTÀ (Pr. 958) 
 
Donat que ja s’han adjudicat les estufes de butà que es van comprar durant el mes de 
novembre, es proposa ampliar la compra d’estufes de butà per tenir estufes suficients 
d’estoc i atendre situacions d’emergència que ho requereixin.  
 
Vista la proposta de la Regidora d’acció social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar un ajut de 428 € per la compra de 4 estufes de butà. El preu de cada 
estufa és de 100€ i l’adaptador 7€. 
 
 
2.5.- COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ A LES FITXES 40.1I 40.2 DEL CONTRACTE 
PROGRAMA DE SERVEIS SOCIALS ENTRE CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL I L'AJUNTAMENT (Pr. 974) 
 
En data 1 de març de 2018 s’inicià la prestació de serveis de la Fitxa 40.1 i la Fitxa 
40.2 del Contracte Programa de Serveis Socials entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental a aquells municipis que van decidir participar-hi, assumint-ne una part del 
cofinançament (un total de 10). 

 
El servei implica la realització d’itineraris personals d’inserció amb persones que 
perceben la Renda Garantida Ciutadana i persones amb certificat de discapacitat i/o 
trastorn de salut mental, respectivament; tanmateix, ambdues fitxes inclouen també 
prospecció, formació en competències transversals i pràctiques professionals en 
empreses. 
 
En data 5 de desembre de 2019 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
notifica formalment al Consell Comarcal del Vallès Oriental la pròrroga del contracte 
programa per a l’any 2020. 

 
En aquest sentit, el Consell Comarcal del Vallès Oriental obre de nou l’opció a la resta 
d’ajuntaments de la comarca a participar al programa mitjançant l’assumpció de places 
per a la Fitxa 40.1 i 40.2 fins a esgotar-les, havent-hi 30 places a cada Fitxa.  

 
Per aquest motiu, l’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT pren el compromís de 
participar a les Fitxes 40 assumint un total de  5 places, així com el cost corresponent. 

 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental pren el compromís d’oferir els serveis inclosos 
a les Fitxes 40 als ciutadans del municipi que disposin dels requisits d’accés al 
programa, d’acord amb la quantitat de places assumides. 
  
El cost de cada plaça es de 933,67€, assumit del pressupost de l’Àrea d’Acció Social per 
l’any 2020 
 
Vista la proposta de la regidora d’acció social 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Únic.- Aprovar el citat Compromís, signar-lo per intervenció i enviar via Eacat al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 
 
 
3.- CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI 
CONSISTENT EN EL REPARTIMENT DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL INFORMA’T EN ELS 
DISSEMINATS, BARRIS DE LES OLIVERES I CAN FRANQUESA, I EQUIPAMENTS. 
(Pr. 956) 
  
Aquest any 2019, el repartiment del butlletí municipal en els disseminats, barris de les 
Oliveres i Can Franquesa, i equipaments es va adjudicar per contracte menor a Sergio 
Martínez. 
 
Tenint en compte que no es pot renovar aquest contracte menor, convoquem un concurs 
públic per l’adjudicació d’aquest servei. 
 
Vista la proposta del Regidoria de Comunicació i Transparència 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Convocar el procediment per a la contractació del Servei consistent en el repartiment 
del butlletí municipal Informa’t en els disseminats, barris de les Oliveres i can Franquesa, i 
equipaments. 
 
 
4.- SOL·LICITUD DE BESTRETA PER LA FESTA DE SANT ANTONI ABAD (Pr. 959) 

El proper diumenge 26 de gener de 2020 tindrà lloc la celebració de la festa de Sant Antoni 
al nostre municipi, que enguany consistirà en un esmorzar per a les persones participants i 
una cercavila d’animals cap a la seva benedicció a l’Església de Sant Julià. 

Per a organitzar l’esmorzar per als participants s’ha de comprar aliments, begudes i 
material de parament de taula. 

Per afrontar aquesta despesa es demana una bestreta de 500€ a càrrec de la partida 01 
3380 22609 del pressupost 2020 de la regidoria de cultura. 

Vista la proposta del regidor de Cultura. 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar una bestreta de 500€ per afrontar les despeses de la celebració de la Festa 
de Sant Antoni Abad, el dia 26 de gener de 2020, amb càrrec de la partida 01 3380 22609 
del pressupost 2020 de la regidoria de cultura. 
 
 
5.- LICITACIÓ ACT5.1 PIA 19-20 Noves canonades Can Farell. (Pr. 960) 
 
El 7 d’octubre de 2019 es va aprovar el Pla d’Inversions a la Xarxa d’Aigua 2019-20 
per Acord de Junta de Govern Local. Per executar l’actuació 5.1, nova estesa de 
canonada al C. Migjorn i al C. de Can Farell, cal, d’acord amb l’informe de necessitat 
adjunt, licitar l’obra civil i l’obra hidràulica. 
  
Els V.E.C. de les obres són, respectivament, 20.423,97 € i 6.255,83 €. (Total: 
26.679,80 €, 32.282,56 IVA inclòs). Existeix la partida 17 1610 61910 d’inversions a la 
xarxa d’aigua on imputar aquestes despeses. 
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Atesa la naturalesa de les obres a realitzar, s’estima que la tramitació més oportuna 
tan per l’obra civil com per l’obra hidràulica és el procediment obert simplificat abreujat.  
 
S’ha preparat un Plec de Clàusules Administratives Particulars per cadascuna de les 
dues licitacions. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Companyies de Serveis, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA 
 
PRIMER: Aprovar l’expedient per a la contractació de l’obra civil de l’actuació 5.1 Can 
Farell del Pla d’Inversions a la Xarxa d’Aigua 2019-20, així com el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que ha de regir el contracte. El procediment de tramitació 
serà obert simplificat abreujat. 
 
SEGON: Aprovar l’expedient per a la contractació de l’obra hidràulica de l’actuació 5.1 
Can Farell del Pla d’Inversions a la Xarxa d’Aigua 2019-20, així com el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el contracte. El procediment de 
tramitació serà obert simplificat abreujat. 
 
TERCER: Autoritzar la despesa que comporten els presents contractes amb càrrec a 
la partida pressupostària 17 1610 61910. 
 
 
6 – APROVACIÓ DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE DOS PUNTS 
DE VIDEOVIGILÀNCIA (Pr. 964) 
 
S’ha endegat el procediment per a la contractació del subministrament de dos punts de 
videovigilància amb anàlisi intel·ligent de vídeo, per a ús de la Policia Local.. 
 
Lliçà d’Amunt és un municipi amb una gran extensió, amb una estructura urbanística 
predominant basada en habitatges unifamiliars aïllats i dispersos pels 18 barris del 
municipi i amb una població censada de 15 mil habitants.  La xarxa viària de carrers 
que teixeix i abasta el terme municipal té una extensió molt important, aproximadament 
d’uns 200 km. 
 
Igualment, cal considerar que a Lliçà d’Amunt no existeix un ús social actiu de la via 
pública, bàsicament per motius associats a les condicions estructurals del municipi, la 
concepció residencial imperant (municipi dormitori), ja que una part important de la 
població es desplaça fora del terme per motius de feina i mancada d’activitat comercial 
en la majoria de barris i carrers.  
 
Aquestes condicions són rellevants des d’un punt de vista de la seguretat ciutadana, ja 
que la vigilància situacional que pot aportar la pròpia ciutadania és pràcticament 
inexistent. A nivell delinqüencial, les conductes de major presència que es perpetren 
es troben relacionades amb els robatoris amb força a domicilis. Davant aquestes 
circumstàncies els aspectes relacionats amb la (in)seguretat cobren especial 
transcendència, ja que els delictes perpetrats en els domicilis provoquen una gran 
prevalença. 
  
A nivell municipal i supramunicipal, s’apliquen diferents estratègies i operatives 
policials destinades a la lluita contra els robatoris amb força a habitatges, com ara: 
controls policials, tancaments zonals i diversos tipus de patrullatge inclosos efectius no 
logotipats. No obstant,  s’ha de valorar que el desplegament d’aquestes estratègies 
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representa un gran esforç de personal en un espai temporal important, cosa que és 
molt difícil de mantenir d’acord als recursos humans disponibles. 
 
D’altra banda, des d’un punt de vista operacional, també cal tenir present que els 
autors presenten una gran mobilitat en seleccionar els seus objectius i per tant cobra 
una gran importància els desplaçaments en vehicle, de manera que resulta essencial 
controlar-los amb eficàcia i a temps real.  En aquest sentit, els aparells de 
videovigilància amb capacitat d’anàlisi de vídeo i lectura de matrícules s’han mostrat 
eficaços en la prevenció de la delinqüència, tant des del punt de vista de la capacitat 
dissuasiva, com pel que fa a la possibilitat d’emetre avisos sobre la detecció de 
vehicles amb requisitòries policials que permetin actuacions dirigides des de la 
detecció.  Igualment, són eines que també permeten actuacions d’investigació de 
manera posterior a la perpetració d’un fet i consegüentment poder obtenir informació 
rellevant.  
 
En l’actualitat ja es disposa d’aparells de videovigilància en dos punts del municipi i la 
inclusió d’un nou punt permet ampliar la xarxa de videovigilància, cosa que augmenta 
la prevenció i la capacitat de reacció.  
 
L’import màxim de la despesa per al subministrament  és de 17.000€ IVA inclòs.  
 
La despesa màxima derivada d’aquesta contractació, que és de 17.000€, IVA inclòs, 
es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 132062300 del vigent 
pressupost de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de governació i protecció civil 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació del subministrament de dos punts de 
videovigilància per a la Policia local de Lliçà d’Amunt, així com el Plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir el contracte pel procediment de tramitació 
obert simplificat abreujat. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el present contracte.  
 
Tercer.- Anunciar la licitació pública en el perfil del contractant. 
 
 
7 - PROPOSTA DE GESTIÓ D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS DELEGATS A 
L’ORGANISME DE GESTIÒ TRIBUTÀRIA  
 
7.1.- (Pr. 966) El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la 
titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se a l’article 7.1 de l’esmentat text legal 
que dites facultats es podran delegar en altres entitats locals en el territori de les quals 
estigui integrat el municipi. 
 
A l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast de la col·laboració que la 
Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments de la província, en matèria de gestió 
dels seus ingressos, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària, aquest 
Ajuntament, amb anterioritat, ha acordat delegar en la Diputació de Barcelona un 
conjunt ample de funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels seus 
ingressos. 
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La Junta de Govern Local del dia 4 de novembre de 2019 va acordar donar de baixa 
els rebuts pendents de la liquidació definitiva de les Quotes urbanístiques de la Unitat 
d’actuació II Ca l’Oliveras, dels senyors CPR amb DNI: ...402J i CPR amb DNI: 
...674N, d’acord amb la resolució de 27 de novembre de 2018, la secció tercera de la 
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia ha resolt 
definitivament la qüestió relativa a l’execució de la sentència ferma 263/2015, de 13 
d’abril, desestimant el recurs interposat per l’Ajuntament i establint les partides que 
s’han d’excloure del compte de liquidació definitiu.  
 
Entre els rebuts que es va aprovar donar de baixa hi han els següents que s’ha cobrat 
per compensació o bé per embargament els imports que a continuació es relacionen.  
 
CPR  
 
CÀLCUL IMPORT DEVOLUCIO 

Càrrec-valor Incidència 
Dt. 
Incidència 

Total 
cobrat 

Càlcul 
inter. 

Interessos Total 

670235-5 
04 COBR. CARTA 
PAG. 13/3/2013 865,39 04/11/2019 240,71 1.106,10

      
CPR 
 
CÀLCUL IMPORT DEVOLUCIÓ 
 
Càrrec-
valor 

Incidència Dt. Incidència Total Data int. Interessos Costes 

647985-6 
09 COBRAMENT 
AEAT 

21/7/2015 118,42 4/11/2019 19,40 137,82 

670235-6 
04 COBR. CARTA 
PAG. 

13/3/2013 865,39 4/11/2019 240,71 1.106,10 

1375792-6 
03 COBR. 
COMPENS. 

30/5/2017 478,54 4/11/2019 43,71 522,25 

 
Atès que no corresponia efectuar aquest pagament, es proposa aprovar la devolució 
/compensació de l’import total dels rebuts donats de baixa, més el corresponent interès 
legal que suma la quantitat de (2.872,27€) i aplicar-ho als deutes que tenen pendents 
els mateixos senyors C i CPR amb l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
Atès l’acord de reserva de facultats acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
en data 29 d’octubre de 2009 en virtut del qual l’Ajuntament es reserva la facultat de 
realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, 
les facultats d’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 de la totalitat 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. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’Hisenda, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la devolució/compensació de l’import dels rebuts donats de baixa, 
més el corresponent interès legal, que suma la quantitat de 2.872,27€ i aplicar-ho als 
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deutes que tenen pendents els mateixos senyors C i CPR amb l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària i a la Intervenció 
Municipal. 
 
 
7.2.- (Pr. 967) El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la 
titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se a l’article 7.1 de l’esmentat text legal 
que dites facultats es podran delegar en altres entitats locals en el territori de les quals 
estigui integrat el municipi. 
 
A l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast de la col·laboració que la 
Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments de la província, en matèria de gestió 
dels seus ingressos, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària, aquest 
Ajuntament, amb anterioritat, ha acordat delegar en la Diputació de Barcelona un 
conjunt ample de funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels seus 
ingressos. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va gestionar la reparcel·lació i  posterior urbanització de 
la Unitat d’actuació XVIII Raval d’En Xicota II, finançat pels veïns de l’esmentat barri 
mitjançant la imposició de Quotes Urbanístiques. 
 
Davant l’impossibilitat de pagar en els terminis establerts els Hereus del Sr. JRC amb 
DNI: ...219W com a adjudicatari de les finques M i O situades al carrer  de Can Xicota 
núm. 29 i 30, van sol·licitar el fraccionament de les Quotes Urbanístiques amb 
pagaments de 200 euros mensuals aprovat per la Junta de Govern Local del dia 7 de 
novembre de 2016 per un període de 3 anys. 
 
Atès han complert amb els pagaments establerts i quedant pendent de pagar la 
quantitat de 10.623,95 €, és proposa aprovar la continuïtat del fraccionament de 200 € 
mensuals fins la liquidació total del deute. 
 
Atesa la situació econòmica actual i les conseqüències que aquesta està generant en 
la recaptació dels ingressos municipals, i a fi de conciliar la defensa dels interessos de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt amb les màximes facilitats que els ciutadans han de 
tenir per poder fer efectiu el pagament dels seus deutes. 
 
Atès l’acord de reserva de facultats acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
en data 29 d’octubre de 2009 en virtut del qual l’Ajuntament es reserva la facultat de 
realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, 
les facultats d’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 de la totalitat 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. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’Hisenda, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Atorgar als Hereus del Sr. JRC el fraccionament per un import de 200€ 
mensuals per fer efectiu el deute en concepte de Quotes Urbanístiques amb càrrec 
valor 797349/012 i 797349/014, per un import principal de  10.623,95 euros i els 
interessos de demora del fraccionament en els terminis i imports que seguidament es 
detallen:  
 
Data Quota Principal Recàrrec Interessos Costes 
30/12/2019 200 165,03 0 34,97 0 
30/1/2020 200 164,60 0 35,40 0 
29/2/2020 200 164,19 0 35,81 0 
31/3/2020 200 163,76 0 36,24 0 
30/4/2020 200 163,35 0 36,65 0 
31/5/2020 200 162,93 0 37,07 0 
30/6/2020 200 162,52 0 37,48 0 
31/7/2020 200 162,10 0 37,90 0 
31/8/2020 200 161,68 0 38,32 0 
30/9/2020 200 161,28 0 38,72 0 
31/10/2020 200 160,87 0 39,13 0 
30/11/2020 200 160,48 0 39,52 0 
31/12/2020 200 160,07 0 39,93 0 
31/1/2021 200 159,66 0 40,34 0 
28/2/2021 200 159,30 0 40,70 0 
31/3/2021 200 158,89 0 41,11 0 
30/4/2021 200 158,50 0 41,50 0 
31/5/2021 200 158,10 0 41,90 0 
30/6/2021 200 157,72 0 42,28 0 
31/7/2021 200 157,33 0 42,67 0 
31/8/2021 200 156,94 0 43,06 0 
30/9/2021 200 156,55 0 43,45 0 
31/10/2021 200 156,16 0 43,84 0 
30/11/2021 200 155,79 0 44,21 0 
31/12/2021 200 155,41 0 44,59 0 
31/1/2022 200 155,02 0 44,98 0 
28/2/2022 200 154,68 0 45,32 0 
31/3/2022 200 154,30 0 45,70 0 
30/4/2022 200 153,93 0 46,07 0 
31/5/2022 200 153,55 0 46,45 0 
30/6/2022 200 153,19 0 46,81 0 
31/7/2022 200 152,82 0 47,18 0 
31/8/2022 200 152,45 0 47,55 0 
30/9/2022 200 152,09 0 47,91 0 
31/10/2022 200 151,72 0 48,28 0 
30/11/2022 200 151,37 0 48,63 0 
31/12/2022 200 151,00 0 49,00 0 
31/1/2023 200 150,64 0 49,36 0 
28/2/2023 200 150,32 0 49,68 0 
31/3/2023 200 149,96 0 50,04 0 
30/4/2023 200 149,61 0 50,39 0 
31/5/2023 200 149,26 0 50,74 0 
30/6/2023 200 148,91 0 51,09 0 
31/7/2023 200 148,56 0 51,44 0 
31/8/2023 200 148,21 0 51,79 0 
30/9/2023 200 147,87 0 52,13 0 
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31/10/2023 200 147,52 0 52,48 0 
30/11/2023 200 147,19 0 52,81 0 
31/12/2023 200 146,85 0 53,15 0 
31/1/2024 200 146,50 0 53,50 0 
29/2/2024 200 146,19 0 53,81 0 
31/3/2024 200 145,85 0 54,15 0 
30/4/2024 200 145,52 0 54,48 0 
31/5/2024 200 145,18 0 54,82 0 
30/6/2024 200 144,86 0 55,14 0 
31/7/2024 200 144,53 0 55,47 0 
31/8/2024 200 144,20 0 55,80 0 
30/9/2024 200 143,88 0 56,12 0 
31/10/2024 200 143,55 0 56,45 0 
30/11/2024 2.163,46 1.549,46 0 614,00 0 
 
El fraccionament serà domiciliat al compte facilitat per l'obligat al pagament de l'entitat 
2100-1912-72-0100050566 
 
A l'última fracció s'ha d'afegir l'import de les costes que es puguin generar a partir d'ara 
i en especial les relatives a la mesura cautelar proposada. 
 
D'acord amb l'article 26.6 de la Llei general tributària, els interessos de demora es 
modificaran si així es preveu a les corresponents Lleis de pressupostos de l'Estat.  
 
Segon.- Donar trasllat a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
del present per tal que procedeixi a la instrumentació i aplicació d’aquest acord, amb 
les garanties establertes als articles 65 i 82 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, i en especial a l'article 49 del Reglament general de recaptació 
aprovat per  Real Decret 939/2005, de 29 de juliol. 
 
 
8 - PROPOSTA DE CREDIT INCOBRABLE (Pr. 968) 
 
Núm.  EXPEDIENT 1381800014 
 
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. 19016              228,44€     Fallit import superior a 100€ inferior a 1000€ (23) 
Rel. 19017                22.860,30€     Fallit import igual o superior a 1000€ P.J (21)  
Rel. 19019           3.272,87€       Fallit import igual o superior a 1000€ P.F (26)                
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Rel. 19020         32.712,82€       Fallit import igual o superior a 1000€ P.F (22)                
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor d’Hisenda, 
 
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. 
 
 
9.- ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PER LA REALITZACIÓ DEL PARC DE NADAL 2019 
 
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació del Procediment per a 
l’adjudicació del contracte del Servei per a la realització del Parc de Nadal 2019 de 
Lliçà d’Amunt, i havent-se estimat com a correcta i degudament motivada, una vegada 
acreditat el compliment dels requeriments efectuats a l’empresa proposada, tot això 
dins de termini. 
  
Vist l’informe favorable de la fiscalització del compromís de la despesa de la 
Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes legalment, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte del Servei per a la realització del Parc de Nadal 2019 
de Lliçà d’Amunt a l’empresa OKTITANS SL per un import de 10.560 euros, IVA exclòs 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, citant-lo per a concórrer a la signatura 
del contracte dins el termini de quinze hàbils des de la recepció d’aquesta notificació. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la resta de participants en a la licitació. 
 
 
10.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER LES OBRES DEL PROJECTE 
MODIFICAT DE CLAVEGUERAM DE CAN MERLÈS 
 
Vista l’Acta de Valoració del Procediment per a la contractació de les obres del 
Projecte modificat de clavegueram de Can Merlès de Lliçà d’Amunt, i estimant-se 
correcta. 
 
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció. 

 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que legalment té reconegudes, i de 
conformitat amb allò establert en l’article 159.6 de la LCSP 2017,  
 
ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte per les obres del Projecte modificat de clavegueram de 
Can Merlès de Lliçà d’Amunt, a l’empresa BIGAS GRUP SLU, per l’import de 
56.316’27 €, IVA exclòs. 
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Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, fent-li saber que la formalització del 
contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació, que haurà de 
tenir lloc dins el termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent de la recepció 
d’aquesta notificació. 
 
Tercer.- Notificar a la resta de licitadors. 
 
 
11 – AFERS SOBREVINGUTS 
 
11.1.- APROVACIÓ DEL PAGAMENT FINAL DE LA SUBVENCIÓ 2019 A 
L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE LLIÇÀ D'AMUNT (Pr. 
970) 

El pressupost 2019 disposa d’una partida d’ajut a l’Associació de voluntaris de Protecció 
Civil de Lliçà d’Amunt per un import de 38.000 euros (partida 12-1350-48001) 
 
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt fa una labor anual de 
prevenció en matèria de riscos. 
 
Les despeses del funcionament de l’Associació es paguen mitjançant una subvenció que 
l’Ajuntament paga a l’entitat, en virtut d’un conveni signat entre ambdues parts. 
 
El pagament es produeix de manera fraccionada en forma de bestretes, en funció de 
l’acreditació de la despesa realitzada.  
 
Es va fer un primer pagament d’una bestreta de la partida pressupostària 2019 per un 
import de 15.000 € el mes de gener 2019 i un segon pagament el mes de juliol  per un 
import de 10.000 €. 
 
Vista la proposta de l’alcalde i regidor de governació, 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Únic.- Aprovar el pagament final de la partida pressupostària 2019 a l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt en virtut del conveni de col·laboració, per 
l’import de 13.000 €, a imputar a la partida 12-1350-48001. 
 
 
11.2.- APROVACIÓ DE COMPENSACIÓ DE DEUTES AMB LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
 
Vist que la Diputació de Barcelona ha notificat a l’Ajuntament, en data 13.12.2019 
(registre d’entrada Eacat  núm. E/000284-2019), el decret de data 11.12.2019, que 
resol “Formalitzar una compensació de deutes amb l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt”, en 
el sentit següent:  
 
“RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Formalitzar una compensació amb l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per tal de 
liquidar el deute pendent que ascendeix a 7.412,80 €, amb la subvenció atorgada per 
aquesta Corporació, d’acord amb el següent detall: 
 
A favor de l’Ajuntament 
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- (Op.1904040950) 18/X/260256 Programa de transicions educatives per al curs 2018-
2019…...................................................................................................28.645,43 € 
TOTAL...................................................................................................28.645,43 € 
 
A favor de la Diputació 
- Liquidació (2019/02397) Aportació mpal. corresponent al PMU de Lliçà d'Amunt del 
Catàleg de Serveis 2016........................................................................ 5.919,80 € 
- Aportació mpal. 50% recurs 16/Y/224123 “Plans de Comunicació”…..1.493,00 € 
TOTAL.....................................................................................................7.412,80 € 
 
Segon.- Satisfer a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt la quantitat de 21.232,63 €, import de 
la diferència al seu favor.” 
 
Vist que les regidories de Mobilitat i de Comunicació han confirmat respectivament, 
que els dos imports indicats per la Diputació, com a deute que l’Ajuntament manté al 
seu favor, són correctes.  
 
Vist l’informe favorable de l’Interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la compensació de deutes proposada per la Diputació de Barcelona, que 
s’indica en la part expositiva del present acord: 
  
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 18,40 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 
 


