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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 
17 DE SETEMBRE DE 2015 

Lliçà d’Amunt, 17 de setembre de 2015. 

A les 18,45 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, Lourdes Maria Estéfano Orozco, 
Albert Iglesias Boza i Maria del Mar Pedrerol Villarroya. S’ha excusat el regidor 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 DESPESA 
 
S’acorda aprovar el document d’Autorització de Despesa corresponent a Repsol 
Directo SA., pel subministrament de gasoil C a l’escola Rosa Oriol; per import de 
4.900€, amb càrrec a la partida 03/3230/22102 
 
 
1.2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT D’OBLIGACIÓ 
 
S’acorda aprovar el següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Maquinària Vidal SA; maquinària brigada, serra circular amb taula; d’import 
4.719€; amb càrrec a la partida 17/9200/62400. 

- Bussinets de Cuina SLL; càtering dinat homenatge a la vellesa, cartellets i 
taules; d’import 9.544€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Jardineria Pedrerol SCP; manteniment i conservació parcs, jardins i espais 
verds, agost 2015; d’import 5.141,99€; amb càrrec a la partida 18/1710/21000. 

 
 
2 -  CONCTRACTACIÓ PER LA IMPLEMENTACIÓ D’UN SISTEMA D’INFORMACIÓ 
GEOGRÀFICA PROPI 
 
L’Ajuntament considera necessari la posada en marxa d’un servei intern que operi un 
Sistema d’Informació Geogràfic propi.  
 
Aquest servei de SIG ha de proporcionar una plataforma cartogràfica geoposicionada 
on la resta d’àrees i serveis municipals puguin recolzar-se per optimitzar la feina que 
es realitza sobre el territori. 
 
S’han avaluat diverses propostes per articular aquest SIG corporatiu, i es considera 
que la més adient la presentada per l’empresa BGEO Open GIS SL, oferta núm. 
15/5612b, per un import de 17.750 € + IVA  
 
Aquesta oferta inclou: 

- una Auditoria SIG, que es realitzarà amb dades aportades des de l’Ajuntament i 
amb el suport dels diferents tècnics municipals 
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- una formació a tots/es els/les tècnics/ques de les diferents àrees implicades, 
amb un total de 20 hores repartides en 4 dies 

- la implementació del sistema, amb un total d’unes 440 hores de treballs d’anàlisi 
i implementació. 

Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans, Atenció al Ciutadà, Noves 
Tecnologies i Obres i Serveis 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Contractar l’empresa BGEO per realitzar la parametrització i implementació 
del programa QGIS, segons la seva proposta 15/5612b i per un import d’ 17.750 € + 
IVA. 
 

3 - RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 525, APROVANT SOL·LICITAR A L'AGÈNCIA 
CATALANA DE RESIDUS UN AJUT DINS LA CONVOCATÒRIA FORM 2015 

Un cop ha estat aprovat pel Sr. Alcalde, el Decret núm. 525, de data 14 de setembre de 
2015, amb el següent text: 

“Vista la Resolució TES/1329/2015, de 22 de juny, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’aproven les bases 
reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva 
de la fracció orgànica de residus municipals, publicada al DOGC 6897 de 
22.6.2015, i que fa pública la convocatòria de subvencions per a l’any 2015 
destinada als ens locals de Catalunya. 
 
Vist l’interés del consistori a mantenir la recollida selectiva de la FORM en àrees de 
vorera multifracció, substituint els contenidors malmesos per nous contenidors amb 
sistema d’aireig, amb l’adquisició de 200 contenidors de FORM de 240 litres, amb 
l’objectiu de mantenir la funcionalitat del sistema, reduir la mala olor dels 
contenidors, i reduir les molèsties a les persones usuàries del servei, especialment 
les persones residents a la vora de les bateries de contenidors. 
 
Vist que en el Pressupost municipal de despeses per a l’any 2016, es preveu que hi 
haurà dotació pressupostària suficient per finançar l’actuació consistent en 
l’adquisició de 200 contenidors de FORM de 240 litres amb sistema d’aireig, amb un 
cost total de 8.954,00 euros IVA inclòs, per al qual es sol·licita una subvenció del 
50%, per import de 4.477,00 euros, destinada a l’adquisició de 100 contenidors. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Aprovar la presentació de sol·licitud de subvenció dins la convocatòria 
TES/1329/2015, d'ajuts per als projectes de foment de la recollida selectiva de la 
fracció orgànica de residus municipals, de l’Agència de Residus de Catalunya, 
publicada al DOGC núm. 6897 de 22.6.2015 per, en relació amb l’actuació 
consistent en l’adquisició de 200 contenidors de FORM de 240 litres amb sistema 
d’aireig, amb un cost total de 8.954,00 euros IVA inclòs, sol·licitar una subvenció del 
50% per import de 4.477,00 euros, destinada a l’adquisició de 100 contenidors, amb 
el compromís d’executar l’actuació, en cas d’obtenir la subvenció, tot declarant que 
en el Pressupost municipal de despeses per a l’any 2016 es preveu que hi haurà 
crèdit suficient per al pagament de la part de l’actuació no coberta per la subvenció, 
d’acord amb les bases de la convocatòria. 
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Segon.- Que aquesta resolució es ratifiqui en la propera Junta de Govern Local que 
se celebri. 
 
Així ho ha manat i signat el Sr. Alcalde, Ignasi Simón i Ortoll, davant meu, la 
Secretària accidental, ho certifico.” 

Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans, Atenció al Ciutadà, Noves 
Tecnologies i Obres i Serveis. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Ratificar el Decret núm. 525, de data 14 de setembre de 2015, pel qual s’aprova 
sol·licitar a l’Agència Catalana de Residus, una subvenció dins la convocatòria 
TES/1329/2015, d’ajuts a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció 
orgànica de residus municipals, amb el text indicat en l’expositiu. 
 
 
4 – IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER L’INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS 
TRIBUTÀRIES DEL MERCAT SETMANAL 
 
En data 11 d’octubre de 2013 s'inicià expedient sancionador al senyor E. M. en relació als 
presumptes incompliments de la normativa vigent pel que fa al Reglament de funcionament 
intern del mercat setmanal no sedentari de Lliçà d’Amunt. 

Vist que ha quedat provat que la interessada acumula entre els anys 2012 i 2015 un deute 
de 2.843,06 euros en concepte d’impagaments de la taxa per ocupació de l’espai en el 
mercat (parada núm. 2) 

Els fets esmentats suposen, d’acord amb l’art. 28.3.f) del Reglament de funcionament 
intern del mercat setmanal no sedentari de Lliçà d’Amunt, infraccions de caràcter molt 
greu ( “No complir amb les obligacions tributàries del mercat.”).  D’acord amb l’article 
29 del Reglament, les faltes molt greus podran ser sancionades fins un màxim de 
1.000,00 € i/o la suspensió definitiva del lloc de venda.  
 
Vist que en data 7 de juliol de 2014 la instructora de l’expedient va proposar a la Junta 
de Govern Local, autoritat competent per resoldre sobre les infraccions de caràcter 
molt greu, que adoptés la següent resolució: 
 

- Sancionar a la senyora J. S; com a responsable de la infracció prevista a l’art. 
28.3.f) del Reglament, consistent en tenir no complir amb les obligacions 
tributàries del mercat, amb la suspensió definitiva del lloc de venda. 

Atès que el senyor M. no ha interposat cap tipus d’al·legació, ni davant el plec de 
càrrecs, notificat en data 20 d’octubre de 2013, ni davant la proposta de resolució, 
notificada en data 13 de juliol de 2014 és pel que aquesta proposta de resolució ha 
esdevingut ferma. 
 
Vista la proposta de la Instructora, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Sancionar a al senyor E. M; com a responsable de la infracció prevista a l’art. 
28.3.f) del Reglament, consistent en tenir no complir amb les obligacions tributàries del 
mercat, amb la suspensió definitiva del lloc de venda (parada núm. 2) 
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Segon.- POSAR aquesta resolució en coneixement de la Policia Local per tal de vetllar 
pel compliment de la resolució tot verificant que la parada no torna a instal·lar-se 
 
Tercer.- Notificar el contingut d’aquest acord a la part interessada. 
 
 
5 – APROVACIÓ DEL PREU CONTRADICTORI NÚM. 1, DE LA CERTIFICACIÓ 
NÚM. 1 I DE LA CORRESPONENT FACTURA DE LES OBRES DE CAMÍ DE 
VIANANTS A LA CARRETERA DE LA SERRA DE CA L’ARTIGUES 
 
En referència a l’execució de les obres del Camí de Vianants a la carretera de la serra 
de Ca l’Artigues, enderrocs, demolicions i paviments, a càrrec de l’empresa Obres i 
Paviments Llovet SL, s’ha presentat la següent documentació: 
 

- Preu contradictori número 1 – m Excavació de rasa per vorada, en terreny 
compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora per a 
posterior reutilització, amb un preu d’execució material de 5,71 €. 
 

- Certificació número 1, per import de 16.369,68 €. 
 

- Factura número 150129, (registre 1025/1705), d’import 16.369,68 €, 
corresponent a l’anterior certificació 
 

Una vegada revisada tota la documentació pel Tècnic director de les obres i 
 
Vista la proposta de la regidora d’urbanisme, habitatge, infraestructures i equipaments, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Preu contradictori número 1, d’import 5,71€, la certificació número 
1, d’import 16.369,68 €, i la factura número 150129 corresponent a l’anterior 
certificació, de les obres de Camí de Vianants a la carretera de la serra de Ca 
l’Artigues, enderrocs, demolicions i paviments 
 

6 - ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE 
CONCESSIÓ D'UN AJUT DEL C.CATALÀ DE L'ESPORT PER A ACTUACIONS 
URGENTS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS, 2015 

Vista la proposta de resolució provisional del Consell Català de l’Esport, de 14 de 
setembre de 2015, de concessió de subvenció per a actuacions urgents d’adaptació a 
la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents a 
executar durant l’any 2015, dins la convocatòria regulada en la Resolució 
PRE/604/2015, de 27 de març, del Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, Consell Català de l’Esport. 

Vist que l’esmentada resolució acorda atorgar un ajut a aquest ajuntament per import 
de 20.169,05 euros, per a l’actuació consistent en la substitució del paviment dels 
vestuaris del camp de futbol, amb número d’expedient 84.539/00. 
 
Vista la proposta del Regidor d’hisenda, recursos humans, atenció al ciutadà, noves 
tecnologies i obres i serveis 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Aprovar l’acceptació de proposta de resolució provisional de concessió d’una 
subvenció a aquest ajuntament pel Consell Català de l’Esport, per import de 20.169,05 
euros, dins la convocatòria regulada en la Resolució PRE/604/2015, de 27 de març, 
per a l’actuació consistent en la substitució del paviment dels vestuaris del camp de 
futbol, amb número d’expedient 84.539/00. 

Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
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: 

- C.A.A.; un ajut de 300€ per a alimentació 

- E.M.C.; un ajut de 294,37€ per a llibres escolars 

- M.N.G.; un ajut de 155 € per a transport públic 

- E.A.M.; un ajut de 90€ per l’alta del subministrament elèctric 

- C.A.A.; un ajut de 30 € per a escolarització 

- R.D.P.; un ajut de 231 €  per a inscripció i material escolar i un ajut de 360 € per a 
quotes d’un curs formatiu 

- AS.M.; un ajut de 133,50 € per desplaçaments a l’escola 

- F.M.A.; un ajut de 74,28 € per pagament factures de subministrament d’aigua 

- J.G.M.; un ajut de 104,28 e per pagament factures de subministrament d’aigua 

- A.R.I, un ajut de 178 € per l’adquisició de llibres escolars 

- N.C.G.; un ajut de 370€ per a cursos formatius 

- J.L.P.; un ajut de 923,28€ per instal·lació fontaneria 

- D.P.N.; un ajut de 29,85 € per a transport públic 

- M.M.R.; un ajut de 261,09 € pel pagament de material i llibres escolars 

- A.S.C.; un ajut de 240€ per a alimentació 

- D.L.P.; un ajut de 350€ per a alimentació 

- E.S.M.; un ajut de 161,73 €, per a la instal·lació de comptador 

 

- J.G.L.;  S’acorda DENEGAR dos ajuts aprovats per la Junta de Govern Local, a la 
sessió de 31 d’agost de 2015, de 121,30€ per pagar una factura d’electricitat, i de 
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250€ per a la compra d’aliments, ja que s’ha produït un canvi de domicili fora del 
municipi, i la família ja no els utilitzarà. 

 
 

7.2.- BONIFICACIÓ I FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS 

7.2.1.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica del senyor A. B; 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 la continuació del fraccionament del pagament del impostos 
municipals pendents 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 
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. 
 
 
7.2.2.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica del senyor E. 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 a la senyor E. A; corresponent al 50% 
d’un fracció de l’Impost de Bens Immobles de 2014. 
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament de la resta d’aquest deute en terminis 
de 10€ mensuals els primers 7 mesos, tenint en compte que també pagaran 10€ al 
mes de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica a nom de la seva dona, i un 
fraccionament de 20€ mensuals qual la dona, M. G; hagi amortitzat el deute de l’IVTM 
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de 2015; 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 als interessats i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
 
7.2.3.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica del senyor  R. S; 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. S; corresponent al 85% del 
deute dels impostos i taxes l’IBI i recollida d’escombraries dels anys 2013 i 2014. 
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament de la resta del deute, incloent-hi els 
corresponents al present 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 – AFERS URGENTS 
 
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 17,55 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  
 
 


