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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 
22 DE FEBRER 2016 
 
 
Lliçà d’Amunt, 22 de febrer de 2016. 
 
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 Simon i 
Ortoll. Hi assisteixen els regidors Jordi Juárez Heredia, Antonio Polo Lama, Manel 
Busquets Mateu, Mercedes Mateo Fiérrez i Enric Grau Comas  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 8 de febrer de 2016. 
 
 
2 – DESPESES 
 
2.1.- S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització i Disposició de Despesa: 
 

- Indústries Llerona Tres S.L.; material de fusteria pels arranjaments al pavelló 
d’esports; d’import 4.300€; amb càrrec a la partida 17/9200/62202. 

- Repsol Directo S.A.; adquisició de gasoil C per al pavelló d’esports; d’import 
3.200€; amb càrrec a la partida 03/3230/22102. 

 
 
2.2.- S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i 
Reconeixement d’Obligació: 
 

- Empresa Sagalés S.A.; servei municipal de transport de viatgers, gener 2016; 
d’import 38.079,25€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Mimajocs S.L.; realització Parc de Nadal primer pagament de 50%; d’import 
8.085 €; amb càrrec a la partida 02/3300/22609. 

- Mimajocs S.L.; realització Parc de Nadal pagament restant 50%; d’import 8.085 
€; amb càrrec a la partida 02/3300/22609. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada matèria 
orgànica a planta, gener 2016; d’import 5.172,72€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades 
RMO, gener 2016; d’import 7.779,72€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades 
RMO directe Mataró, gener 2016; d’import 18.960,23€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; servei comarcal de 
deixalleries, primer 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, primer trimestre 2016; d’import 11.424,51€; amb càrrec a 
la partida 18/1622/22700. 

- Carlos Martínez Pérez – Neteges Centelles; neteja de canonades, gener 2016; 
d’import 3.287,33€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 



 

2 
 

- Comercial Gasuir S.L.; benzinera; d’import 6.388,95 €; amb càrrec a la partida 
18/1621/22103. 

- Josefa Sanz Álvarez; lloguer de la carrossa de Carnestoltes; d’import 3.025 €; 
amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- Endesa Energia S.A. Unipersonal; factura 2016/69; d’import 54.335,98€; amb 
càrrec a les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 
10/9240/22100, 15/1650/22100 i 16/9200/22100. 

- Endesa Energia S.A. Unipersonal; factura 2016/70; d’import 11.631,04€; amb 
càrrec a les partides 10/9240/22100 i 15/1650/22100. 

- Obres i Paviments Llovet SL; segona certificació, obres de xarxa d’aigua 
potable als carrers Estany de Pessons i Estany de Bulloses; d’import 
11.454,10€; amb càrrec a la partida 17/1610/61910. 

- Obres i Paviments Llovet SL; tercera certificació, obres de xarxa d’aigua 
potable als carrers Estany de Pesons i Estany de Bulloses; d’import 8.519,63€; 
amb càrrec a la partida 17/1610/61910. 

- Universitat Politècnica de Catalunya; Redacció anàlisi integració de Can Malé a 
la trama urbana, 30% del conveni; d’import 6.488,70€; amb càrrec a la partida 
1779200/62203. 

- Barnatecno Aislamientos SL; instal·lació panell fonoabsorvent a la sala 
polivalent de l’escola de música; d’import 3.106,07€; amb càrrec a la partida 
17/9200/62202. 

 
 
2.3.- Devolució de factures. 
 
2.3.1.- L’empresa Telefònica de España S.A. Sociedad Unipersonal, ha presentat la 
factura número 60A5RR004115, d’import 1.099,43 euros (registre comptabilitat 
2015/23); corresponents a Lot 3 gener 2015. 
 
Una vegada revisades les factures, l’Enginyer tècnic municipal ha emès el següent 
informe: 
 

“En el detall dels conceptes facturats en la factura de referència no està disponible 
al portal FrontalWeb. El detall de la factura s’ha obtingut en un arxiu excel des del 
web de Telefònica, sense que aquest tingui validesa formal. 
 
En l’arxiu excel es pot comprovar que s’inclouen i es facturen conceptes pels quals 
no s’ha demanat mai l’alta (s’adjunta detall dels conceptes facturats). Els imports 
facturats per cada concepte no corresponen als preus establerts per la compra 
agregada. 
 
Aquesta factura, doncs, inclourà imports que no correspon facturar i imports 
incorrectes. 
 
A manca de poder verificar fefaentment els imports facturats, i a la vista dels indicis, 
es considera oportú retornar aquesta factura.”  

 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- No aprovar la factura número 60A5RR004115, d’import 1.099,43 euros 
(registre comptabilitat 2015/23); corresponents a Lot 3 gener 2015, presentada per 
l’empresa Telefònica de España S.A., pels motius indicats a l’informe de l’Enginyer 
tècnic municipal reproduït en la part expositiva. 
 
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Telefònica de España S.A. 
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2.3.2.- L’empresa Telefònica de España S.A. Sociedad Unipersonal, ha presentat la 
factura número 60B5RR004658, d’import 1.099,43 euros (registre comptabilitat 
2015/248); corresponents a Lot 3 febrer 2015. 
 
Una vegada revisades les factures, l’Enginyer tècnic municipal ha emès el següent 
informe: 
 

“En el detall dels conceptes facturats en la factura de referència no està disponible 
al portal FrontalWeb. El detall de la factura s’ha obtingut en un arxiu excel des del 
web de Telefònica, sense que aquest tingui validesa formal. 
 
En l’arxiu excel es pot comprovar que s’inclouen i es facturen conceptes pels quals 
no s’ha demanat mai l’alta (s’adjunta detall dels conceptes facturats). Els imports 
facturats per cada concepte no corresponen als preus establerts per la compra 
agregada. 
 
Aquesta factura, doncs, inclourà imports que no correspon facturar i imports 
incorrectes. 
 
A manca de poder verificar fefaentment els imports facturats, i a la vista dels indicis, 
es considera oportú retornar aquesta factura.”  

 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- No aprovar la factura número 60B5RR004658, d’import 1.099,43 euros 
(registre comptabilitat 2015/248); corresponents a Lot 3 febrer 2015, presentada per 
l’empresa Telefònica de España S.A., pels motius indicats a l’informe de l’Enginyer 
tècnic municipal reproduït en la part expositiva. 
 
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Telefònica de España S.A. 
 
 
2.3.3.- L’empresa Telefònica de España S.A. Sociedad Unipersonal, ha presentat la 
factura número 60LSRR007963, d’import 1.082,28 euros (registre comptabilitat 
2015/2749); corresponents a Serveis telefonia desembre 2015. 
 
Una vegada revisades les factures, l’Enginyer tècnic municipal ha emès el següent 
informe: 
 

“En el detall dels conceptes facturats en les factures de referència obtingut al portal 
FrontalWeb es pot comprovar que s’inclouen i es facturen conceptes pels quals no 
s’ha demanat mai l’alta (s’adjunta detall dels conceptes facturats). 
 
Aquesta factura, doncs, inclou imports que no correspon facturar. 
 
Per tot l’anterior es considera oportú retornar aquesta factura.”  

 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- No aprovar la factura número 60LSRR007963, d’import 1.082,28 euros 
(registre comptabilitat 2015/2749); corresponents a Serveis telefonia desembre 2015, 
presentada per l’empresa Telefònica de España S.A., pels motius indicats a l’informe 
de l’Enginyer tècnic municipal reproduït en la part expositiva. 
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Segon.- Retornar la factura a l’empresa Telefònica de España S.A. 
 
 
2.3.4.- L’empresa Telefònica de España S.A. Sociedad Unipersonal, ha presentat la 
factura número 60LSRR002170, d’import 1.082,13 euros (registre comptabilitat 
2015/2581); corresponents a Serveis telefonia novembre 2015. 
 
Una vegada revisades les factures, l’Enginyer tècnic municipal ha emès el següent 
informe: 
 

“En el detall dels conceptes facturats en les factures de referència obtingut al portal 
FrontalWeb es pot comprovar que s’inclouen i es facturen conceptes pels quals no 
s’ha demanat mai l’alta (s’adjunta detall dels conceptes facturats). 
 
Aquesta factura, doncs, inclou imports que no correspon facturar. 
 
Per tot l’anterior es considera oportú retornar aquesta factura.” 

 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- No aprovar la factura número 60LSRR002170, d’import 1.082,13 euros 
(registre comptabilitat 2015/2581); corresponents a Serveis telefonia novembre 2015, 
presentada per l’empresa Telefònica de España S.A., pels motius indicats a l’informe 
de l’Enginyer tècnic municipal reproduït en la part expositiva. 
 
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Telefònica de España S.A. 
 
 
2.3.5.- L’empresa Telefònica de España S.A. Sociedad Unipersonal, ha presentat la 
factura número 60KSRR000522, d’import 1.084,74 euros (registre comptabilitat 
2015/2213); corresponents a Serveis telefonia octubre 2015. 
 
Una vegada revisades les factures, l’Enginyer tècnic municipal ha emès el següent 
informe: 
 

“En el detall dels conceptes facturats en les factures de referència obtingut al portal 
FrontalWeb es pot comprovar que s’inclouen i es facturen conceptes pels quals no 
s’ha demanat mai l’alta (s’adjunta detall dels conceptes facturats). 
 
Aquesta factura, doncs, inclou imports que no correspon facturar. 
 
Per tot l’anterior es considera oportú retornar aquesta factura.”  

 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- No aprovar la factura número 60LSRR000522, d’import 1.084,74 euros 
(registre comptabilitat 2015/2213); corresponents a Serveis telefonia octubre 2015, 
presentada per l’empresa Telefònica de España S.A., pels motius indicats a l’informe 
de l’Enginyer tècnic municipal reproduït en la part expositiva. 
 
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Telefònica de España S.A. 
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2.3.6.- L’empresa Telefònica de España S.A. Sociedad Unipersonal, ha presentat la 
factura número 60-J598-010953, d’import 527,09 euros (registre comptabilitat 
2015/2205); corresponents a Acuerdo voz octubre 2015. 
 
Una vegada revisades les factures, l’Enginyer tècnic municipal ha emès el següent 
informe: 
 

“En les línies RDSI 938415225 i 938607080 i les seves auxiliars estava contractat, 
fins el moment de la migració de les línies de Telefònica a Vodafone, una tarifa 
plana de trucades a fixe nacional i 240 minuts a mòbil. 
 
En el detall de trucades obtingut per FACTEL consta el càrrec incorrecte de 
trucades a números mòbils des d’aquestes línies. 
  
Aquesta factura, doncs, inclou imports que no correspon facturar. 
 
Per tot l’anterior es considera oportú retornar aquesta factura.”  

 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- No aprovar la factura número 60-J598-010953, d’import 527,09 euros (registre 
comptabilitat 2015/2205); corresponents a Acuerdo voz octubre 2015, presentada per 
l’empresa Telefònica de España S.A., pels motius indicats a l’informe de l’Enginyer 
tècnic municipal reproduït en la part expositiva. 
 
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Telefònica de España S.A. 
 
 
2.3.7.- L’empresa Telefònica de España S.A. Sociedad Unipersonal, ha presentat la 
factura número 60-K598-011082, d’import 561,44 euros (registre comptabilitat 
2015/2457); corresponents a Acuerdo voz novembre 2015. 
 
Una vegada revisades les factures, l’Enginyer tècnic municipal ha emès el següent 
informe: 
 

“En les línies RDSI 938415225 i 938607080 i les seves auxiliars estava contractat, 
fins el moment de la migració de les línies de Telefònica a Vodafone, una tarifa 
plana de trucades a fixe nacional i 240 minuts a mòbil. 
 
En el detall de trucades obtingut per FACTEL consta el càrrec incorrecte de 
trucades a números mòbils des d’aquestes línies. 
  
Aquesta factura, doncs, inclou imports que no correspon facturar. 
 
Per tot l’anterior es considera oportú retornar aquesta factura.”  

 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- No aprovar la factura número 60-K598-011082, d’import 561,44 euros 
(registre comptabilitat 2015/2457); corresponents a Acuerdo voz novembre 2015, 
presentada per l’empresa Telefònica de España S.A., pels motius indicats a l’informe 
de l’Enginyer tècnic municipal reproduït en la part expositiva. 
 
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Telefònica de España S.A. 
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2.3.8.- L’empresa Telefònica de España S.A. Sociedad Unipersonal, ha presentat la 
factura número 60-L598-011055, d’import 509,89 euros (registre comptabilitat 
2015/2732); corresponent a Acuerdo voz desembre 2015. 
 
Una vegada revisades les factures, l’Enginyer tècnic municipal ha emès el següent 
informe: 
 

“En les línies RDSI 938415225 i 938607080 i les seves auxiliars estava contractat, 
fins el moment de la migració de les línies de Telefònica a Vodafone, una tarifa 
plana de trucades a fixe nacional i 240 minuts a mòbil. 
 
En el detall de trucades obtingut per FACTEL consta el càrrec incorrecte de 
trucades a números mòbils des d’aquestes línies. 
  
Aquesta factura, doncs, inclou imports que no correspon facturar. 
 
Per tot l’anterior es considera oportú retornar aquesta factura.”  

 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- No aprovar la factura número 60-L598-011055, d’import 509,89 euros (registre 
comptabilitat 2015/2732); corresponent a Acuerdo voz desembre 2015, presentada per 
l’empresa Telefònica de España S.A., pels motius indicats a l’informe de l’Enginyer 
tècnic municipal reproduït en la part expositiva. 
 
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Telefònica de España S.A. 
 
 
2.3.9.- L’empresa Telefònica de España S.A. Sociedad Unipersonal, ha presentat les 
factures números 60F98010932, 60F555003412, 60F5RR008826, 60G555003416, 
60G598010879, 60H598010879 i 60H5550034310, per l’import total de 5.670,35 euros 
(registres comptabilitat 2015/1335, 1367, 1368, 1607, 1608, 1758 i 1759); 
corresponents a facturació dels mesos de juny, juliol i agost de 2015. 
 
Una vegada revisades les factures, l’Enginyer tècnic municipal ha emès el següent 
informe: 
 

“Les factures referenciades, en el seu conjunt, no responen a l’estructura de 
facturació resultant del contracte de compra agregada de telecomunicacions ni 
conceptes a cap acord de facturació entre l’emissor i l’oficina de seguiment del 
contracte de compra agregada ni cap altre estament de Localret o Diputació de 
Barcelona. No s’aporta cap justificació dels diferents conceptes que es facturen ni 
els imports concorden amb els que correspondria segons cap de les fonts ‘no 
oficials’ disponibles  (FrontalWeb i Factel), És, per tant, impossible determinar si les 
factures són correctes. 
 
Per tot l’anterior es considera oportú retornar aquestes set factures.”  

 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- No aprovar les factures números 60F98010932, 60F555003412, 
60F5RR008826, 60G555003416, 60G598010879, 60H598010879 i 60H5550034310, 
per l’import total de 5.670,35 euros (registres comptabilitat 2015/1335, 1367, 1368, 
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1607, 1608, 1758 i 1759); corresponents a facturació dels mesos de juny, juliol i agost 
de 2015, presentades per l’empresa Telefònica de España S.A., pels motius indicats a 
l’informe de l’Enginyer tècnic municipal reproduït en la part expositiva. 
 
Segon.- Retornar les factures a l’empresa Telefònica de España S.A. 
 
 
2.3.10.- L’empresa Telefònica de España S.A. Sociedad Unipersonal, ha presentat la 
factura número 60J5RR000951, per l’import de 253,56 euros (registre comptabilitat 
2015/1998); corresponent a factura Serveis mesurats setembre 2015. 
 
Una vegada revisades les factures, l’Enginyer tècnic municipal ha emès el següent 
informe: 
 

“La factura referenciada no respon a l’estructura de facturació resultant del 
contracte de compra agregada de telecomunicacions ni els conceptes a cap acord 
de facturació entre l’emissor i l’oficina de seguiment del contracte de compra 
agregada ni cap altre estament de Localret o Diputació de Barcelona. No s’aporta 
cap justificació dels diferents conceptes que es facturen ni els imports concorden 
amb els que correspondria segons cap de les fonts ‘no oficials’ disponibles  
(FrontalWeb i Factel), És, per tant, impossible determinar si la factura és correcta. 
 
Per tot l’anterior es considera oportú retornar aquesta factura.”  

 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- No aprovar la factura número 60J5RR000951, per l’import de 253,56 euros 
(registre comptabilitat 2015/1998); corresponent a factura Serveis mesurats setembre 
2015, presentada per l’empresa Telefònica de España S.A., pels motius indicats a 
l’informe de l’Enginyer tècnic municipal reproduït en la part expositiva. 
 
Segon.- Retornar la factura l’empresa Telefònica de España S.A. 
 
 
2.3.11.- L’empresa Telefònica de España S.A. Sociedad Unipersonal, ha presentat la 
factura número 60J5RR000832, per l’import de 1.084,74 euros (registre comptabilitat 
2015/1997); corresponent a factura Serveis telefonía setembre 2015. 
 
Una vegada revisades les factures, l’Enginyer tècnic municipal ha emès el següent 
informe: 
 

“En el detall dels conceptes facturats en les factures de referència obtingut al portal 
FrontalWeb es pot comprovar que s’inclouen i es facturen conceptes  pels quals no 
s’ha dement mai l’alta. Aquesta factura, doncs, inclou imports que no correspon 
facturar. 
 
Per tot l’anterior es considera oportú retornar aquesta factura.”  

 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- No aprovar la factura número 60J5RR000832, per l’import de 1.084,74 euros 
(registres comptabilitat 2015/1997); corresponent a Serveis telefonia setembre 2015, 
presentada per l’empresa Telefònica de España S.A., pels motius indicats a l’informe 
de l’Enginyer tècnic municipal reproduït en la part expositiva. 
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Segon.- Retornar la factura l’empresa Telefònica de España S.A. 
 
 
3 – APROVACIÓ D’UN CONVENI DE FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE 
TREBALL 
 
S’acorda aprovar el Conveni de col·laboració pràctica en centres de treball amb 
l’Institut Carles Vallbona, per a la formació de l’alumne F. H. R., en les oficines de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, durant el període comprès entre el 29 de febrer de 2016 
i el 8 de juliol de 2016. 
 
 
4.- CONVOCAR SUBHASTA PER A L’ÚS D’UN TERRENY MUNICIPAL PER A LA 
INSTAL·LACIÓ D’UNA CASETA DE VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS 
 
En data 5 de febrer de 2016, el senyor M. À. R. P. va sol·licitar autorització municipal 
per a la instal·lació d'una caseta de venda de productes pirotècnics al solar, de 
propietat municipal, situat a l'Av. Països Catalans, 63  cantonada Carretera de Lliçà a 
Granollers. 
 
Donat que per a l'arrendament d'un terreny municipal s'ha de convocar subhasta 
pública. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Convocar mitjançant subhasta pública, la utilització del terreny municipal 
situat a l'encreuament de l'Av. Països Catalans, 63 amb la Carretera de Lliçà a 
Granollers, a l'aparcament de la piscina municipal, per a la instal·lació d'una caseta de 
venda de productes pirotècnics, amb les següents condicions: 
 
1. El període d'utilització serà des del 16 al 23 de juny de 2016. 
2. El tipus de licitació serà de 1.110 euros. 
3. El termini de presentació de propostes acabarà el dia 19 de març de 2016. 
4. Anirà a càrrec de l'arrendatari l'abonament del subministrament d'aigua i llum que 
consumeixin, la instal·lació i posterior desmuntatge de la caseta i l'obtenció de la 
preceptiva autorització governativa. 
5. L'arrendatari no podrà destinar el terreny a cap altra activitat, ni realitzar obres, ni 
subarrendar-lo a tercers, obligant-se a tenir quantes autoritzacions precisin per al 
desenvolupament de l'activitat. 
 
 
5.- ADJUDICACIÓ DE LES TASQUES DE NETEJAR I PINTAR LES FAÇANES DE 
L’AJUNTAMENT 
 
La façana de l’edifici de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt presenta una sèrie de pintades 
a la part principal, així com també una decoloració de forma general a tota ella. 

Properament es compliran els 100 anys de l’edifici de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, i 
es vol portar a terme l’arranjament d’aquestes façanes, que després de molts anys des 
de la seva posada en marxa, no ha estat pintada ni netejada. 

Per aquesta raó s’ha demanat pressupost per la neteja de la façana principal, neteja i 
pintura de totes quatre façanes, i respatllar i pintat dels ferros de totes les balconeres, 
a tres empreses del sector; Juan Lluch S.C.P., Pintura Vallès S.A., i Servicios JAF S.A. 

Les ofertes presentades son: 
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- Juan Lluch S.C.P., per u import de 12.900€ més iva 
- Pintura Vallès S.A., per un import de 13.150€ més iva 
- Servicios JAF S.A., per un import de 11.376€ més iva 

 
En base als pressuposts presentats, i 

Vista la proposta del Regidor de comunicació, relacions institucionals i serveis 
municipals, 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.-, Atorgar l'execució de la neteja de la façana principal i la pintura de les 
façanes de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a l’empresa Servicios JAF S.A., per un 
import de 11.376€ més iva, al considerar-se com la més avantatjosa. 

SEGON.- Imputar aquesta despesa a la partida 16-9200-21200 “Reparacions edificis”, 
del pressupost de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt de l'any 2016. 
 
 
6.- INSTAL·LACIÓ D’UN RÈTOL A LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT 
 
L’edifici de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt no conté cap rètol identificador rellevant, tret 
d’una petita placa que indica de quin tipus d’edifici es tracta. Aquesta placa, molt 
sovint, és confusa per part de ciutadans i ciutadanes que busquen l’Ajuntament i no el 
poden identificar. Aquesta manca de retolació, també posa de relleu una manca 
d’identitat. 
 
Aprofitant la celebració dels 100 anys de l’edifici de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, es 
porten a terme una sèrie d’actuacions sobre les façanes del mateix edifici, i des del 
departament de Relacions institucionals, es proposa la col·locació d’un rètol a la 
façana principal, amb les paraules “Casa de la Vila”. 

Per aquesta raó s’ha demanat pressupost a dues empreses del sector, per tal que 
presentin oferta, seguint les indicacions tècniques aportades; rètol en acer inoxidable, 
amb lletres d’uns 50 cms. d’alçada, amb volum, i col·locat a la façana principal. Les 
empreses son Rètols Palau i TecniRètol. 

Els pressupostos presentats han estat: 
 

- Rètols Palau, per un import de 3.930€ més iva. 
- TecniRètol, per un import de 1.545€ més iva 

 
En base als pressuposts presentats, i 
 
Vista la proposta del Regidor de comunicació, relacions institucionals i serveis 
municipals, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la creació i instal·lació d’un rètol a la façana de l’Ajuntament, a 
l’empresa TecniRètol, per un import de 1.545€ més iva, per considerar-la com la més 
avantatjosa. 
 
Segon.- Imputar aquesta despesa a la partida 16-9200-21200 “Reparacions Edificis”, 
del pressupost de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt de l'any 2016. 
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7.- INSTAL·LACIÓ DE SEMÀFORS A UN PAS DE VIANANTS DAVANT DE 
L’INSTITUT LLIÇÀ 
 
A la reunió del Pla Local de Seguretat Viària, efectuada el 14 de gener del 2016, es va 
comentar que era necessària la instal·lació de semàfors, a un pas de vianants de 
davant de l’Institut Lliçà. 
 
S’ha demanat un pressupost a l’empresa Aluvisa, que ha presentat una proposta per 
l’import de 3.768,24 euros, més l’IVA. 
 
Vista la proposta del regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar la instal·lació d’un pas de vianants nou, amb semàfors,  davant de 
l’Institut de Lliçà d’Amunt, a l’empresa Aluvisa, per l’import de 3.768,24 euros més 
l’IVA. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
8.- SOL·LICITUD D’ALTA AL SERVEI FUE LOCAL: SERVEI DE TRAMITACIÓ 
D’ACTIVITATS EMPRESARIALS AL MÓN LOCAL. 
 
La Llei 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa estableix la necessitat que els 
ajuntaments catalans esdevinguin Finestreta Única Empresarial (FUE). Això es concreta en 
la posada en marxa d’una sèrie de tràmits electrònics en el portal eTRAM de tramitació 
electrònica de l’Ajuntament.  
 
Per incorporar aquests tràmits al servei eTRAM cal que l’òrgan competent de l’Ajuntament 
aprovi la sol•licitud d’alta al servei “FUE Local: Servei de tramitació d’activitats empresarials 
al mon local” de l’AOC, en els termes que indica el punt 5 del formulari d'incorporació, i que 
s'adjunta a l'expedient. 
 
Vista la proposta del regidor d’Hisenda, recursos humans i noves tecnologies, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Presentar al Consorci AOC la sol•licitud d'alta al servei “FUE Local: Servei de 
tramitació d’activitats empresarials al mon local” mitjançant el formulari d'incorporació i 
procediment habilitats a l'efecte. 
 
Segon.- Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del Servei 
per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica 
(www.seu.cat/consorciaoc). 
 
Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de 
caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats en el formulari de 
sol•licitud d'incorporació 
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9.- ADQUISICIÓ DE PRESTATGERIES INDUSTRIALS PER A LA NAU DE LA 
BRIGADA D’OBRES I SERVEIS 
 
A la nau de la Brigada d’Obres i Serveis s’han realitzat diferents canvis amb la finalitat 
de poder encabir en ella tot el material que es necessita per les diferents tasques que 
es realitzen habitualment. 

Per poder disposar tot el material de forma adequada, s’ha demanat pressupost a 
l’empesa P&J Ingles Recup. I Recic. SL, de Lliçà d’Amunt, pel subministrament i 
col·locació de prestatgeries industrials homologades. 

El pressupost és de 4.010€ més l’iva. 

Vista la proposta de la Regidora d’obres, infraestructures, equipaments i habitatge, 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Adjudicar el subministrament i col·locació de prestatgeries industrials per a la 
nau de la Brigada d’Obres i Serveis, a l’empresa P&J Ingles Recup. I Recic. SL, per un 
import de 4.010€ més iva. 

Segon.- Imputar aquesta despesa a la partida número 25-1532-21400, del pressupost 
de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt corresponent a l’exercici 2016. 
 
 
10.- ADQUISICIÓ DE TAQUILLES PER AL PERSONAL DE LA BRIGADA D’OBRES 
I SERVEIS 
 
El personal de la Brigada d’Obres i Serveis, per la tipologia de feines que realitzen, 
implica que s’hagin de canviar de roba tant a l’inici com al final de la jornada laboral. 
 
Des de la posada en marxa de la nova nau, en la que es va construir vestidors i sales 
adequades per poder-se canviar, no s’ha portat a terme la substitució de les taquilles 
que tenen des de fa molts anys, i que actualment estan en mol mal estat, a més de 
que no presten el servei adequat. 
 
Per aquesta raó s’ha demanat pressupost a empreses del sector per a que presentin 
les seves ofertes, en base a armaris metàl·lics de 40cm d’amplada i divisió interior per 
poder separar la roba de treball de la del carrer.  
 
Les ofertes presentades han estat: 
 

- Disset Odiseo SL, per un import de 8.225€ més iva 
- Comat & Valco, per un import de 4.459,14€ més iva 
- La Paperera de Mollet, per un import de 3.794,56€ més iva 

 
Vista la proposta de la Regidora d’obres, infraestructures, equipaments i habitatge, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Adjudicar la compra i instal·lació de taquilles per al personal de la Brigada 
d’Obres i Serveis, a l’empresa La Paperera de Mollet, per un import de 3.794,56€ més 
iva, al considerar-se la més avantatjosa. 
 
Segon: Imputar aquesta despesa al pressupost de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 
corresponent a l’exercici 2016. 
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11.- APROVACIÓ D’UN ACORD AMB L’EMPRESA PUNTO FA PER LA 
RECOLLIDA DE RESIDUS ASSIMILABLES A DOMÈSTICS. 
 
L’empresa Punto Fa, SL operarà una activitat de tipus logístic al polígon industrial de 
Can Montcau i produirà residus assimilables a residus domèstics. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt pot oferir el servei de recollida dels residus generats per 
l’empresa Punto Fa, SL, amb la qual han acordat un conveni de recollida. 
 
Vista la proposta del Regidor de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de recollida de residus assimilables a domèstics generats 
per l’empresa Punto Fa, SL a la seva activitat logística del polígon industrial de Can 
Montcau. 
 
 
12.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES PER LA TINENÇA DE GOSSOS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS 
 
Els interessats relacionats a continuació han sol·licitat la llicència administrativa per a 
la tinença d’animals potencialment perillosos. 
 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 C. R. S. ----- Dog de Burdeus 
2 J. N. R. ----- American Staffordshire 
3 C. R.G. ----- American Staffordshire terrier 
4 A. R. G. ----- Pitbull 
5 A. E. C. ----- American Bully 
6 M. P. M. ----- Rottweiler 
  
Atesa la documentació presentada per cada interessat i la inspecció de l’habitatge, 
s’ha realitzat informe favorable per a tots els sol·licitants 
 
Vista la proposta del Regidor de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos als sol·licitants, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº expedient Nº Llicència 
1 C. R. S. 129 1/2016 
2 J. N. R. 139 2/2016 
3 C. R.G. 126 3/2016 
4 A. R. G. 127 4/2016 
5 A. E. C. 138 5/2016 
6 M. P. M. 140 6/2016 
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13.- ADJUDICACIÓ DE LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI GEOTÈCNIC DEL PROJECTE 
DEL CASAL DE LA GENT GRAN DE PALAUDÀRIES 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt vol dur a terme el projecte per a la construcció del 
Casal de la Gent Gran de Palaudàries. 
 
Per aquesta raó, es van adjudicar els treballs de redacció del projecte, a l’empresa 
CPVA Arquitectes, en la sessió de Junta de Govern Local de 5 d’octubre de 2015. 
 
Per continuar amb la redacció d’aquest projecte, és necessari la realització d’un estudi 
geotècnic del terreny, i s’ha demanat pressupost a dues empreses del sector, 
Granollers 2002 Estudis Geològics SCP, i Anufra SL 
 
Els imports dels pressupostos son: 

 
- Granollers 2002 Estudis Geològics SCP, per un import de 927,42€, més iva 
- Anufra SL, per un import de 1.055€, més iva 

 
Vista la proposta de la Regidora d’obres, infraestructures, equipaments i habitatge, 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Adjudicar els treballs de l’Estudi geotècnic del terreny per al projecte del futur 
Casal de la Gent Gran de Palaudàries, a l’empresa Granollers 2002 Estudis Geològics 
SCP, per l’import de 927,42€, més iva., per considerar-la com la més avantatjosa 
 
Segon: Imputar aquesta despesa a la partida número 17-3370-63200, “Casal de la 
Gent Gran de Palaudàries”, del pressupost de l’exercici 2016 de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt 
 
 
14.- CORRECCIÓ D’ERROR EN L’ACORD DE COMPRA DE CONTENIDORS, DE 
LA SESSIÓ DE 25/1/2016 
 
Antecedents: 
 
L’Ajuntament presta de manera directa el servei de gestió de residus i neteja viària. 
 
El parc de contenidors, en funcionament des del 2007, requereix reposició ii cal adquirir 
contenidors nous. 
 
En data 22 de gener, el tècnic de medi ambient va emetre un informe de proposta de 
compra de nous contenidors, i a la proposta final de l’informe hi figurava un import erroni 
per a la compra de contenidors de càrrega lateral, que és el que es va aprovar a la Junta 
de Govern Local del dia 25 de gener de 2016 
 
Relació de fets: 
 
Oferta de contenidors de càrrega lateral 
 
L’informe de data 22 de gener de 2016 exposava: 
 
“S’han demanat dos pressupostos per a 9 contenidors metàl·lics de 3.200 litres (3 de cada 
fracció resta, envasos i paper cartró) i 60 tapes d’alumini (20 de cada fracció resta, envasos 
i paper cartró) 
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 Contenidors (€/ut) Tapes (€/ut) TOTAL 
TECSOME 475 (ocasió) 120 (ocasió) 14.241,70 
SITA, SA 1125 (nous) 157.50 (ocasió) 19.649,19 
 
Observacions sobre l’oferta de TECSOME 
Els contenidors i les tapes són recuperades i pintades.  
El cost final té en compte els ports. 
 
Observacions sobre l’oferta de SITA 
Els contenidors nous de fracció resta costen 1.063 €, i els de cartró i envasos 1.125 €. 
Les tapes són recuperades però no disposen de tapes per a envasos. 
El preu total té en compte aquests aspectes i inclou els ports 
 
En ambdós casos els contenidors poden ser una mica diferents dels que tenim ara.” 
 
Però en la proposta d’aprovació es va posar un import erroni: 
 
“Es proposa: 
 

1. Aprovar l’oferta presentada per l’empresa TECSOME de subministrament de 9 
contenidors de càrrega lateral i 60 tapes per valor de 12.940,95 €” 

 
Vista la proposta del Regidor de medi ambient, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Esmenar l’error material observat en l’acord de la Junta de Govern Local de data 
25 de gener de 2016, que consisteix en modificar l’import aprovat a l’empresa TECSOME 
de subministrament de 9 contenidors de càrrega lateral i 60 tapes, per l’import correcte, que 
és de 14.241,70 €. 
 
 
15.- TRASLLAT DELS MÒDULS DE L’ESCOLA BRESSOL DE PALAUDÀRIES 
 
Al recinte de l’Escola Bressol de Palaudàries hi ha instal·lats uns mòduls prefabricats, que 
s’havien fet servir com a aules dels alumnes de l’escola. 
 
Des de fa uns anys, degut al número d’alumnes que es matriculen a l’escola, aquests 
mòduls es troben en desús, ja que no son necessaris per encabir classes. 
 
Des de l’Ajuntament es vol aprofitar aquestes instal·lacions, propietat municipal, per encabir 
altres projectes que es tenen en marxa des d’altres regidories. 
 
És per això, que s’ha demanat pressupost a empreses especialitzades en el trasllat 
d’aquest tipus d’instal·lacions, que han presentat les següents ofertes: 
 

- Anfer, per un import de 10.469,58€, més iva 
- Niko’s Solutions, per un import de 13.496€, més iva 
- Módulos Naymo, no ha presentat l’oferta en el termini acordat 

 
Vista la proposta de la Regidora d’obres, infraestructures, equipaments i habitatge, 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Adjudicar els treballs de desmuntatge, transport i muntatge dels mòduls de l’EB 
Palaudàries, a l’empresa  A. Javier Ferrer Anfer, per un import de 10.469,58€ més iva, per 
considerar-se la més avantatjosa. 
 
Segon.- Imputar aquesta despesa al pressupost de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
corresponent a l’exercici 2016.  
 
 
16.- ADQUISICIÓ D’UNA IMPRESSORA MULTIFUNCIÓ PER A LA PRIMERA 
PLANTA DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT 
 
ANTECEDENTS 
 

1. La impressora multifunció Ricoh Aficio 2060 ubicada a la 1ª planta de 
l’Ajuntament (serveis generals) ha presentat darrerament repetides avaries 
ocasionades pel desgast, el qual també provoca que la qualitat de les 
còpies/impressions que fa sigui notablement deficient. Aquesta màquina té una 
antiguitat de 9 anys i 9 mesos i fa 4 anys i 9 mesos que va finalitzar el contracte 
de rènting per la que es va adquirir. En inspecció d’un tècnic de l’empresa de 
manteniment indica que elements insubstituïbles de la màquina pateixen un 
desgast irreversible. No és possible, per tant, recuperar de forma permanent 
una qualitat d’impressió correcta. 
 

2. Aquesta impressora és bàsica per el normal funcionament de l’àrea de serveis 
generals. Es considera necessari, per tant, adquirir-ne d’urgència una de 
similar per retornar al normal funcionament laboral de la planta. 
 

3. El 10 juny de 2014, el Consorci Català pel Desenvolupament Local va adjudicar 
l’Acord marc del subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les 
modalitats de compra i arrendament amb o sense opció de compra amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2014.02), a les 
empreses Konica Minolta Business Solutions Spain SA, Girocopi SL, Canon 
España SA, i UTE Ricoh España SLU-Sistemas Digitales de Catalunya SL., 
amb la relació de preus unitaris que figuren en l’annex 1 de l’esmentat acord. 
La vigència del contracte amb l’empresa adjudicatària de l’Acord marc, als 
efectes de comptabilitzar l’any del seu termini inicial, té com a data d’inici el 4 
de juliol de 2014. 

 
4. Aquesta entitat local, mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 3 de 

desembre de 2012, va aprovar l’adhesió al sistema de contractació 
centralitzada del Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya per les 
diverses categories d’adquisicions previstes en l’article 205 del TRLCSP. 
 

5. En data 19 de febrer de 2016, l’empresa UTE Ricoh España SLU-Sistemas 
Digitales de Catalunya SL. va presentar la corresponent acceptació de realitzar 
l’encàrrec de provisió en els termes, condicions i preus que consten en la seva 
oferta que resta integrada al present acord com document adjunt número 1. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. Article 198.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel 

Reial decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que fa a la regulació dels 
acords marc i el seu desenvolupament quan l’adjudicació s’hagi realitzat a favor 
d’un únic empresari. 
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2. Clàusules trenta-sisena, per als lots de compra, i quaranta-tresena, per als lots 

d’arrendament amb o sense opció de compra, del Plec de clàusules 
administratives particulars que regula el contracte de subministrament d’equips 
d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament amb o 
sense opció de compra amb destinació a les entitats locals de Catalunya amb 
les empreses Konica Minolta Business Solutions Spain SA, Girocopi SL, Canon 
España SA, i UTE Ricoh España SLU-Sistemas Digitales de Catalunya SL., on 
s’estableixen les condicions i requisits en que les entitats locals destinatàries 
de l’Acord marc poden realitzar encàrrecs de provisió amb subjecció a les 
clàusules administratives particulars de l’Acord marc, les condicions 
específiques dels encàrrecs i les instruccions que per la seva interpretació doni 
al contractista l’Administració. 

 
Vista la proposta del Regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’adquisició a l'empresa UTE Ricoh España SLU-Sistemas Digitales de 
Catalunya SL. de 1 (UN) equip LOT 7, 1 (un) cassette addicional d’entrada i 1 (una) safata 
addicional de sortida en la modalitat de compra, segons les condicions específiques de 
l’Acord Marc del subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament amb o sense opció de compra amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, per un import total de 2.283,56 € (IVA exclòs) i d’acord amb els següents preus 
(IVA exclòs): 
 
LOT 7.‐ Multifunció de mitja capacitat A, B/N A3.  
Model: MP2553SP  
Preu compra: 1.758,55 €  
Preu pàgina b/n: 0,0066€  
 
Cassette 2x 550 full. 
Preu compra: 437,70 € 
 
Safata sortida addicional 
Preu compra: 87,31 € 
 
Segon.- Notificar el present acord a UTE Ricoh España SLU-Sistemas Digitales de 
Catalunya SL., en quant empresa adjudicatària de l’encàrrec de provisió als efectes del seu 
coneixement i per tal que realitzi en un termini de 10 dies hàbils la formalització de 
l’esmentat encàrrec mitjançant la signatura del corresponent document contractual. 
 
 
17.- AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
17.1.- 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: 
 

- R.M.M., un ajut de 150€ en concepte d’alimentació, en sis lliuraments 
quinzenals de 25€. 
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- R.M.M.; un ajut de 158,10€, per sufragar el cost del 75% del preu de dos 
mesos de menjador escolar, 

- S.G.; un ajut de 240€, dels quals 180e per a aliments frescos, en sis 
lliuraments quinzenals de 30€ i 60 € per neteja, en dos lliuraments 
mensuals de 30€. 

- M.A.T.; un ajut de 240e per a alimentació, a raó de sis lliuraments 
quinzenals de 40€ 

- M.F.M.; un ajut de 300€ per a aliments frescos, en lliuraments quinzenals 
de 60€ 

- C.M.R.; un ajut de 26,75€ per al pagament d’una T-10 de tres zones per 
anar a l’Institut, i un ajut de 159,39€ per a una T-jove de tres zones. 

- E.M.M.; un ajut de 185€ per al pagament de part  d’una sortida escolar. 
- E.M.M.; un ajut de 240€ per a alimentació, en lliurament quinzenals de 40€ 
- K.A.M.; un ajut de 142€ per a una T-jove de 2 zones del transport públic. 
- A.S.M.; un ajut de 74,25€ en concepte de 9 títols S1per acompanyament 

escolar de febrer a juny 2016. 
- R.R. M.; un ajut de 415,40€ en concepte de beca de menjador dels mesos 

de març, abril, maig i juny. 
- S.S.M.; un ajut de 350€ per a alimentació. 
- A.T.; un ajut de 80€per la compra d’una estufa 
- M.C.M.; un ajut de 140€ per la compra de 10 bombones de butà 
- A.S.M.; un ajut de 86,53€ per pagament factura electricitat agost 2015. 
- E.S.M.; un ajut de 115,20€ per la compra d’una estufa i dues bombones de 

butà. 
- E.S.M.; un ajut de 350€ en concepte d’alimentació. 
- A.R.I.; un ajut de 266€ pel menjador escolar de març a juny de 2016. 
- J.D.G.; prestació del Servei d’Assistència Domiciliària, en règim de 

pagament de 11,70€ hora. 
- M.M.N. i D.D.; prestació servei de treballadora familiar i auxiliar de neteja, 

en règim de pagament de 44,43€ cadascun. 
- A.R.C. i J.R.; prestació servei d’auxiliar de neteja, gratuït. 
- L.C.R.; prestació del servei de teleassistència, amb pagament de 8,43€ 

mensuals. 
- M.M.N. i D.D.E.; prestació de servei de Teleassistència, amb pagament de 

44,43€ al mes cadascun. 
- A.R.C. i J.R.; prestació servei de Teleassistència, de manera gratuïta. 
- S.M.V.; prestació del servei de teleassistència de manera gratuïta. 

 
- D.R.Q., REVOCACIÓ de l’ajut de 205€ per la compra d’una cuina de gas, 

atorgat per la Junta de Govern Local de 30/11/2015, perquè ha pogut cobrir 
aquest servei i ja no necessita efectuar la compra. 

 
- REFUSAR el pagament d’una factura de Parc Estudi S.L., de 120€, perquè 

l’ajut atorgat acabava el mes de desembre de 2015. 
 

 
17.2.- FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS 
 
17.2.1.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació 
socio-econòmica de la senyora I. C. C., 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 



 

18 
 

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 a la senyora I. C. C., d’un fraccionament pel pagament 
de l’Impost de Béns Immobles de 2015, en quotes mensuals de 100€. 
 
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. 
 
 
17.2.2.-  El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació 
socio-econòmica de la família de M. G.S. i M. C.H.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 l’atorgament a la família de M. G.S. i M. C.H.P., d’un fraccionament 
pel pagament, en quotes mensuals de 50€, dels següents impostos: 
 

- A nom de M.G.: IBI i recollida d’escombraries dels anys 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 i 2011, i impost de vehicles de 2007 

- A nom de Ma. Carmen Hernández: impost de vehicles 2012, 2012 i 2015. 
 
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. 
 
 
 
17.3.- APROVACIÓ DEL PROTOCOL D’ACTUACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS DE 
L’AJUNTAMENT, DAVANT LA LLEI DE MESURES URGENTS PER A AFRONTAR 
L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA 
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A proposta del Regidor de Benestar i Família, s’ACORDA APROVAR el Protocol 
d’actuació per als Serveis Socials de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, davant la Llei 
24/2015, del 29 de juliol, de Mesures Urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica, a l’objecte d’impedir la interrupció dels 
subministraments d’aigua potable, electricitat i gas a les persones en situació de risc 
d’exclusió residencial. 
  
 
18.- 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 19,15 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 


