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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA       
9 DE MARÇ DE 2020 
 
 
Lliçà d’Amunt, 9 de març de 2020.  
 
A les 18,35 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 Maria del Mar Pedrerol Villarroya, David 
Morales Campos, Fran Sánchez Castilla, Lourdes Estéfano Orozco i Albert Iglesias 
Boza. 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 efectuada per la Junta de Govern Local, 
que fou el dia 2 de març de 2020. 
 
 
2.- DESPESES 

2.1.- Aprovació de factures 
 
S’acorda aprovar la següent relació de factures: 
 

- Emit-20005; L35 Arquitectos SAP; Proposta de façanes dels PMU1 i PMU2 del 
POUM de Lliçà d’Amunt; d’import 9.498,50€. 

- 2020/10; Garriga Obres i Serveis SL; construcció d’un mur al carrer Bedoll; 
d’import 41.322,95€. 

- LC/20/0003; Alphanet Security Systems SL; Contracte mixt subministrament 
configuració i posta en marxa equipament; d’import 10.398,70€. 

- 2020 49; Becerra & Navarro SL; obra adaptació de contenidors blaus; d’import 
3.242,80€. 

 
 
2.2.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació. 
 
S’acorda aprovar els següents documents d’ Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació 8 (Número relació O/2420/4): 
 

- Endesa Energia SA; facturació electricitat; d’import 50.495,99€; amb càrrec a 
les partides 02/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 24/3370/22100, 
16/9200/22100 i 15/1650/22100. 

- Endesa Energia SA; facturació electricitat; d’import 45.079,49€; amb càrrec a 
les partides 02/3230/22100, 07/3420/22100, 24/3370/22100, 16/9200/22100 i 
15/1650/22100. 

- Associació Arae per a la Promoció de l’Aprenentatge; Projecte Creix, febrer 
2020; d’import 3.351,94€; amb càrrec a la partida 03/3230/22100. 

- Endesa Energia SA; facturació electricitat, afores Can Malé; d’import 
4.378,77€; amb càrrec a la partida 16/9200/22100. 

- Petro Santa Eulàlia SL; adquisició de gasoil C; d’import 3.130,58€; amb càrrec 
a la partida 03/3230/22102. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport, gener 2020; d’import 
47.430,15€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 
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- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport, gener 2020; d’import 
19.944,14€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Galván Ruiz, Pilar; Càtering de la Nit de l’Esport, d’import 9.900€; amb càrrec a 
la partida 07/3410/22609. 

- Marcadiferencia SL; subministrament de Boc’n Roll; d’import 8.079,90€; amb 
càrrec a la partida 08/4300/22706. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport, febrer 2020; d’import 
19.944,14€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport, febrer 2020; d’import 
47.430,15€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Petro Santa Eulàlia SL; adquisició de gasoil C: d’import 4.710€; amb càrrec a la 
partida 03/3230/22102. 

 
 
3 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
3.1.- 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. 173; MLGR; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 
mensuals. 

- Pr. 176; ESM; un ajut de 133,7€ per la compra d’estufes de butà. 
- Pr. 177; GLRO; un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr.178; CMR; un ajut de 206,79€ pel pagament de deute de dues factures de 

subministrament d’aigua. 
- Pr. 180; MVB; un ajut de 90€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 181; JGT; un ajut de 60€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 182; MLPH; un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 185; RCSR; un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
- Pr. 187; VF; un ajut de 1.000€ per cobrir part del deute de subministrament 

d’electricitat i que la usuària pugui assumir el fraccionament que li proposa la 
companyia. 

- Pr. 188; STR; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals. 

- Pr.189; MOG; un ajut de 22,70€ per a transport públic. 
- Pr. 190; TRG; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene; a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
- Pr. 191; SSM; un ajut de 80€ per a transport públic. 
- Pr. 192; MA; un ajut de 60€ per a bombones de butà petites. 
- Pr. 194; STR; un ajut de 45,5€ per a transport públic. 
- Pr. 195; NG; Un ajut de 610,56€ per la compra de 2 portàtils per a dues 

alumnes de l’INS, amb el compromís de la família de retornar l’import de 150€ 
de manera fraccionada durant l’any 2020. 

- Pr. 196; MSG; un ajut de 40€ per a transport públic. 
- Pr. 197; AEC; un ajut de 80€ per a transport públic. 
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- Pr. 198; AEC; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 
lliuraments mensuals, i un ajut puntual urgent de 21,44€ per a higiene a lliurar 
durant el mes de gener. 

- Pr. 200; BAL; un ajut de 353,85€ pel pagament de dues factures d’electricitat 
corresponents a quatre mesos, de setembre a desembre de 2019. 

- Pr. 201; MRMG; un ajut de 134€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 202; MML; un ajut de 134€ per la compra de bombones de butà. 
- Pr. 203; AMCR; un ajut de 180€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

lliuraments mensuals. 
 
 

3.2.- La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica del senyor FFJ, en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i de 
fraccionament del pagament d’impostos municipals. (Pr. 175) 
 
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 FFJ, corresponent al 50% del deute de 
l’IBI, taxa de residus i impost de vehicles dels anys 2015, 2016, 2017 i 2019. 
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant 50% 
dels impostos indicats al punt primer 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.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Oficina de Lliçà d’Amunt de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 

 
 

4 - ABONAMENT D'UNA PART DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM CORRESPONENT 
AL CARRER MESTRAL, 46 (Pr. 174) 
 
La regidoria de territori i obres públiques ha efectuat la proposta d’abonament d’una part de 
la taxa de clavegueram corresponent al carrer Mestral, 46, a favor de New Bantryhabitat 
2016 SL, en base als següents fets: 
 
La taxa de connexió al clavegueram consta de dos conceptes: 
 

a) Llicència d’obra i drets de connexió. Part fixa.  (500,00 €) 
b) Realització d’escomesa fins a x m. Part variable (785,00 €, en aquest cas) 

 
Una vegada pagada la taxa es procedeix a l’execució de l’apartat b) per part de 
l’Ajuntament. 
 
En aquest cas en concret es van iniciar les obres i es va comprovar que la claveguera no 
estava situada a la via pública, sinó dins de la parcel·la privada. 
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En aquests casos és el propietari de la parcel·la qui ha de realitzar les obres de connexió. 
 
Degut a que el punt b) ja va estar pagat prèviament pel propietari a l’Ajuntament, aquest 
últim hauria de fer l’abonament corresponent. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la devolució de la quantitat de 785€ a l’empresa New Bantryhabitat SL, 
corresponent a la part de la realització d’escomesa de la Taxa de connexió al clavegueram 
al carrer Mestral, 46, ja que la clavegueram no està situada a la via pública i no li correspon 
el pagament d’aquesta part de la taxa. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord als interessats. 
 
 
5.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT I 
L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA. (Pr. 179) 
 
El 6 de Juliol del 2011 es va signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en relació al 
subministrament elèctric de l’enllumenat públic del carrer Xaloc de Santa Eulàlia de 
Ronçana. 
 
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 connectessin 
a la xarxa d’enllumenat públic de Lliçà d’Amunt, i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana havia d’abonar una quantitat anual per la despesa d’electricitat i connexió. 
 
El 20 de gener del 2020, el tècnic de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va 
comunicar que hi havia fanals d’una instal·lació nova d’enllumenat públic que van 
realitzar a la carretera BV-1435, entre el barri del Rieral de Santa Eulàlia de Ronçana i 
el Pinar de Lliçà d’Amunt, que estan instal·lats al terme municipal de Lliçà d’Amunt. En 
aquesta instal·lació la despesa d’electricitat la paga l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana. 
 
S’ha comprovat i confirmat la informació que ens ha facilitat el tècnic de l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia de Ronçana.  
 
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana proposa anul·lar el pagament per 
compensació. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i obres públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Anul·lar el pagament per compensació previst el Conveni de col·laboració 
entre els ajuntaments de Lliçà d’Amunt i Santa Eulàlia, signat el 6 de juliol de 2011, 
referent al subministrament elèctric de l’enllumenat públic del carrer Xaloc de Santa 
Eulàlia de Ronçana. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a als interessats. 
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6.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PEL CLUB BÀSQUET LLIÇÀ 
D'AMUNT RESPECTE EL CONVENI PER AL PROJECTE D'ACOLLIDA 
D'ESPORTISTES ESTRANGERS (Pr. 184) 
 
Vist l’informe tècnic de la regidoria de Cooperació i migració, de 4 de març de 2020, 
favorable respecte la justificació presentada per l’entitat Club Bàsquet Lliçà d’Amunt, 
de l’ajut (CIF G61743910), per al projecte d’acollida d’esportistes estrangers, que es 
transcriu a continuació:  
 

“INFORME JUSTIFICACIÓ AJUT CONCEDIT AL CLUB BÀSQUET 
MITJANÇANT CONVENI EN CONCEPTE DEL PROJECTE D’ACOLLIDA 
D’ESPORTISTES ESTRANGERS. 
 
El febrer de 2019, des de la regidoria de cooperació, vam signar un conveni 
amb el Club Bàsquet, el qual adjunto, per ajudar-los econòmicament a tirar 
endavant el projecte d’acollida d’esportistes estrangers. 

  
L’import de l’aportació compromesa va ser de 9.000,00€ i va anar a càrrec de la 
partida 22 2310 22699 del pressupost de despeses municipals de 2018. La 
justificació s’havia de portar a terme a finals de juliol de 2019, a la finalització 
del projecte. 
 
Desprès d’alguns recordatoris a l’entitat, vam rebre la justificació a mitjans del 
mes de novembre. Aquesta estava incompleta i vam sol·licitar l’esmena 
corresponent, que vam rebre al desembre. 
 
L’entitat presenta documentació per a la justificació de l’ajut que inclou una 
relació de factures per import de 9017,54€ que justifiquen la totalitat de l’ajut. 

 
Així doncs, emeto informe favorable per a què es pugui pagar el 10% que resta 
pendent a l’espera de la justificació total de l’ajut, corresponents a 900€.” 

 
Vist que en la comptabilitat municipal referent als exercicis tancats, existeix una 
obligació de pagament, amb número d’operació 220180019634, amb un saldo de 900 
euros, per atendre el pagament del 10% de l’import total atorgat, un cop es va pagar a 
l’entitat 8.100 euros el 19.02.2019, i la resta va quedar pendent de la presentació i 
aprovació de la justificació, d’acord amb l’estipulat al conveni. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i regidor d’hisenda; 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la justificació presentada pel Club Bàsquet Lliçà d’Amunt, respecte el 
conveni per al projecte d’acollida d’esportistes estrangers. 
 
Segon.- Aprovar el pagament al Club de Bàsquet Lliçà d’Amunt, de 900,00 euros, en 
concepte de pagament del 10% restant de l’import atorgat. 
 
 
7 - APROVACIÓ DELS CRITERIS PER LES DISTINCIONS PREMIS LICIUS (Pr. 186) 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt mitjançant la concessió de la distincions honorifiques i els 
premis Licius, vol premiar aquelles persones, entitats o empreses que, destacades pels 
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seus mèrits rellevants, per l’excel·lència de la seva obra, o per les activitats en benefici de 
la comunitat i en la defensa dels valors cívics des de els més diversos àmbits dels 
coneixement i l’activitat humana, constitueixen un exemple mereixedor del reconeixement 
oficial del poble de Lliçà d’Amunt. 
 
Per regular aquestes concessions honorífiques s’han redactat els pertinents criteris. 
 
Vista la proposta del regidor de Cultura, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar els criteris per les distincions i premis Licius de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, elaborada per la Regidoria de Cultura. 
 
 
8.- APROVACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PAPERERES PEL SERVEI DE NETEJA 
VIÀRIA (Pr. 193) 
 
La Regidoria de medi ambient ha detectat la necessitat de papereres pel servei de 
neteja viària en diferents punts del municipi. 

 
Vistos els pressupostos presentats per Benito Urban, SLU i Parques y Jardines 
Fàbregas S.A.U. per al subministrament de 50 papereres metàl·liques, del model 
utilitzat habitualment per l’Ajuntament, amb els següents costos: 
 

Marca Model Litres 

Preu/ut 
sense 
IVA Ports 

TOTAL IVA 
inclòs 

Benito PA600M 60 34,5 46 2.142,91 

Fabregas C-23GP 50 35,5 0 2.147,75 
 
S’ha valorat que tot i que són molt similars, el model fabricat per Benito té 10 litres més 
de capacitat i és el que comprem habitualment. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per Benito Urban SLU per al subministrament de 
50 papereres del model PA600M, per un import de 2.142,91 €, IVA inclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
9.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
No se n’han presentat.  
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 19,30 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 


