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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 
18 D’ABRIL DE 2016 
 
 
Lliçà d’Amunt, 18 d’abril de 2016. 
 
A les 18,15 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, Mercedes 
Mateo Fiérrez i Manel Busquets Mateu. 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 11 d’abril de 2016. 
 
 
2 – DESPESES 
 
2.1.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació. 
 
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Codina Prat Valls i Arquitectes Associats; liquidació honoraris arquitecte 
Projecte Casal de la Gent Gran de Palaudàries; d’import 5.667,64€; amb càrrec 
a la partida 17/3370/63200. 

- Comercial Gasuir SL; adquisició gasoil; d’import 6.879,84€; amb càrrec a la 
partida 18/1621/22103. 

- Tallers Tusel, manteniment vehicles; d’import 3.932,03€; amb càrrec a la 
partida 12/1320/21400. 

- Taller Mirel & Javi ASCP; manteniment de vehicles; d’import 3.701,27€; amb 
càrrec a la partida 18/1621/21400. 

- Draulic Fren SL; manteniment de vehicles; d’import 3.649,81€; amb càrrec a la 
partida 18/1621/21400. 

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

- Mundi-Tech, substitució de les portes d’alumini de les aules de l’escola bressol 
de Plaudàries; d’import 18.633,48€; amb càrrec a la partida 17/9200/62202. 

- La Papereria Mollet; subministrament ui col·locació de taquilles per a la brigada 
d’obres; d’import 4.591,42€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900. 

 
 
3 – ACCEPTACIÓ DE L’AJUT ATORGAT DINS EL PROGRAMA COMPLEMENTARI 
DE FINANÇAMENT DE LES LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL 
PER AL CURS 2014 – 2015 
 
D’acord amb l’anunci del BOPB de 20 d’abril de 2015, la Diputació de Barcelona ha 
aprovat, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", el Programa 
complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal per al curs 
2014-2015. 
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Per mitjà d'aquest Programa es pretén donar resposta de forma eficaç i ràpida  a les 
necessitats derivades del context de crisi econòmica i de la situació d'insuficiència 
financera en què es veuen immersos els governs locals de l'àmbit territorial de la 
Diputació de Barcelona. La finalitat, doncs, és contribuir al sosteniment de les llars 
d’infants de titularitat pública, i molt especialment, garantir la cobertura dels costos de 
funcionament d’aquests centres i contribuir al sosteniment de les places. 
 
Es van preveure com a destinataris de l‘ajut previst en el marc del present Programa 
complementari els ajuntaments de la demarcació territorial de Barcelona i les entitats 
municipals descentralitzades que siguin titulars de llars d’infants 
 
La despesa elegible ha de ser la  del funcionament dels centres educatius de primer 
cicle d’educació infantil, generades dins el curs escolar 2014-2015, corresponents als 
capítols: 1 "despeses de personal", Capítol 2, "despeses corrents en bens i serveis", 
associades amb les despeses derivades del funcionament del centre, Capítol 4, 
"transferències corrents", quan estiguin vinculades al funcionament del centre. (No són 
elegibles les despeses relatives a ajuts i/o beques a famílies, les despeses de 
menjador, les derivades d’acollides matinals i de tarda, les d’amortitzacions i les 
d’inversions). 
 
El crèdit amb què es dota aquest Programa complementari es distribueix en funció del 
nombre d’alumnat de tots els centres legalment autoritzats i fins a un import màxim de 
875€ per alumne/a. 
 
Durant la primera edició es varen rebre 62.773,56€, ja justificats, i que a la segona 
edició s’han atorgat 48.351,44€, a justificar abans del 30 de juny. 
 
Vista la proposta del Regidor d'Educació i Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar l’ajut de 48.351,44€ del Programa complementari de finançament de 
les llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2014-2015 de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 
 
 
4 – ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DEL CONSELL COMARCAL PER A FORMACIÓ EN EL 
LLEURE 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha atorgat la quantitat de 875€ en concepte d’ajut 
econòmic per a cursos de formació en el lleure. La data límit de justificació de l’ajut és a dia 
15 de gener de 2017. 

La Regidoria de Joventut ha organitzat un curs de monitors i monitores del lleure durant els 
mesos de març i abril de 2016 amb les característiques dels requisits demanats per optar a 
l’ajut concedit.  

Vista la proposta de la Regidora de barris i joventut, 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Acceptar l’ajut econòmic atorgat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’import 
875€, per a dur a terme cursos de formació en el lleure. 
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Segon.- Justificar aquesta subvenció segons estableix el decret de gerència 320/2016 
emès a data 23 de març de 2016 del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
 
5 - PAGAMENT DEL PREU JUST I INTERESSOS DE L'EXPROPIACIÓ DE LA FINCA 
DELS SRS. M. I J. S. P. 
 
El dia 28 d’octubre de 2015 la Secció Segona de la Sala contenciós-administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat sentència en relació a l’expropiació de 
terrenys al Turó d’en Puig, propietat dels senyors M. S. P. i J.S. P., pel que resol que s’ha 
de rectificar el preu just fixat pel Jurat d’Expropiació, determinant el preu just en la quantitat 
total de 15.987’56 euros, inclòs el premi d’afecció, més els interessos legals que 
procedeixin. Aquesta sentència ja és ferma. 
 
Vist que en data 2 de desembre de 2014 es va abonar als interessats el preu just fixat pel 
Jurat d’Expropiació en 9.961’71 euros més els interessos de tramitació i de pagament. 
 
Vist que la diferència entre el preu just fixat pel Jurat d’Expropiació i el determinat pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és de 6.325’29 euros. 
 
Vist que de conformitat amb l’article 57 de la Llei d’Expropiació Forçosa el tipus d’interès a 
aplicar és l’interès legal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’abonament de l’import en concepte de la diferència de preu just i els 
interessos de l’expropiació de la finca registral 7262 propietat dels senyors M. S. P. 
(12’50%) i J.S. P (87’50%) següent: 
 

- Diferència del preu just: 6.325’29 euros 
- Interès de demora en la fixació del preu just: 2.075’30 euros 
- Interès de demora en el pagament: 610’69 euros 
- Interessos (11 d’abril de 2016): 40’55 euros 

 
Segon.- Procedir al pagament als interessats. 
 
 
6 – ATORGAMENT DE LLICÈNCIES ADMINISTRATIVES PER LA TINENÇA  
 
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 J.M.G. ---------------------------- Akita Inu  
2 R. G. M. ---------------------------- Akita Inu 
3 E. M. G.S. ---------------------------- Rottweiler 
4 A.G. G. ---------------------------- Pit Bull Terrier (2) 
5 M. M. F. ----------------------------  Presa Canari 
6 C. E. H. ---------------------------- American Bully (2) 
7 S. V. G. ---------------------------- American Staffordshire  
8 L. V. G. ---------------------------- American Staffordshire  
9 M. M. M. ---------------------------- American Staffordshire 
10 A. S. M. ---------------------------- X Pit Bull 
11 M. M.S. ---------------------------- American Staffordshire 
12 D. R. S. ---------------------------- American Staffordshire 
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Vista la proposta del Tècnic municipal 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 J.M.G. 52R 12/2016 
2 R. G. M. 52AR 13/2016 
3 E. M. G.S. 55R 14/2016 
4 A.G. G. 111 15/2016 
5 M. M. F. 133 16/2016 
6 C. E. H. 144 17/2016 
7 S. V. G. 148 18/2016 
8 L. V. G. 148A 19/2016 
9 M. M. M. 156 20/2016 
10 A. S. M. 161 21/2016 
11 M. M.S. 167A 22/2016 
12 D. R. S. 167 23/2016 
 
 
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: 
 

- EBO; un ajut de 33 € per a transport 
- SM G; un ajut de 135,81€ per a transport escolar 
- TPM; un ajut de 100€ per a medicació 
- ERG; un ajut de 243€ per a ulleres 
- M MC; un ajut de 240€ per a alimentació, en lliuraments de 40€ quinzenals 
- EMC; un ajut de 137,6€ per a ulleres 
- ASG; un ajut de 400€ per a lloguer i fiança d’habitatge, amb devolució de 320€. 
- MHP; un ajut de 100e per a alimentació, en lliuraments quinzenals de 50€. 
- YGA; un ajut de 236€ en concepte de material i sortides escolars. 
- OMP; un ajut de 140€ per a ,material escolar. 
- ART; un ajut 412€ per cobrir part de la deute de quotes de l’escola bressol, amb 

compromís de devolució per part de la família. 
- ARI; un ajut de19€ per a sortides escolars. 
- ASC; un ajut de 74,76€ per a 6 bombones de butà. 
- FMA; un ajut de 268e per a ulleres, però denegar un ajut de 678e per a la 

instal·lació i compra d’una caldera de butà. 
- CBS; un ajut de 240€ per a alimentació a raó de 40€ quinzenals, i un ajut de 200€ 

per al pagament del lloguer. 
- MGA; un ajut de 180e per a alimentació, a raó de 15€ quinzenals  i un ajut de 400€ 

per la compra d’un llit articular de segona ma. 
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7.2.- BONIFICACIÓ I FRACCIONAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS 
 
7.2.1- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica del senyor O. C. F., 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 O. C. F., corresponent al 85% 
del deute de l’IBI i de la taxa de gestió de residus pendents  de l’any 2015.  
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant 
15%, afegint-hi els impostos de l’IBI i taxa de gestió de residus de 2016, 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 de de dos anys. 
 
Quart.- 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 R. R. H., 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. R. H., corresponent al 50% 
del deute de l’IBI i de la taxa de gestió de residus pendents  dels anys 2012, 2013, 
2014 i 2015, excloent l’Impost de vehicles. 
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant  
50%, afegint-hi els impostos i taxes corresponents , 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. 
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Tercer.- Revisar aquest acord en el termini de de dos anys. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat 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 J. E. C. 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, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, el fraccionament del pagament 
d’impostos municipals del senyor J. E. C., en els següents terminis: 
 

- Fraccionament de l’IBI de 2016 (870,97€) en mensualitats de 100€, començant 
a partir de 1 de setembre de 2016. 
 

- Fraccionament de la Taxa de residus de 2016 (178 €), en mensualitats de 25€, 
començant a partir de l’1 de juny de 2016. 

 
Segon.- Revisar aquest acord en el termini de de dos anys. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
 
7.2.4.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de la senyora E. R. G., 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, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, el fraccionament del pagament 
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dels impostos i taxes municipals de l’exercici de 2016, de la senyora E. R. G., en 
terminis de 20€ mensuals 
 
Segon.- Revisar aquest acord en el termini de de dos anys. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
 
7.2.5.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de la senyora M. C. R. M., 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, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, el fraccionament del pagament de 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici de 2016, de la senyora M. C. R. 
M., en terminis de 25€ mensuals, fixant el primer pagament el dia 1 de juny de 2016. 
 
Segon.- Revisar aquest acord en el termini de de dos anys. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
 
8 – AFERS SOBREVINGUTS 
 
8.1.- ACTUALITZACIÓ FITXA D'ENTITAT DE REGISTRE IDCAT 
 
Arrel d’una auditoria d’ofici per part del Consorci Administració Oberta de Catalunya s’ha 
detectat que la fitxa d’entitat de registre idCAT, que consta a l’AOC, està totalment obsoleta 
i cal actualitzar-la. 
 
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Presentar a l’AOC la modificació de la fitxa d’entitat  
 
Segon.- Acceptar les condicions del servei tal com s’especifiquen al punt 8 del document 
de modificació.  
 
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 a la present 
sol·licitud.  
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Quart.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
8.2.- ALTA DE TITULAR DE LA PARADA 72 DEL MERCAT SETMANAL 
 
La parada número 72, del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt,. de 9 
metres lineals, ha quedat vacant. 
 
Analitzades totes les sol·licituds per fer-se càrrec de la seva explotació, i a fi de 
mantenir l’equilibri i heterogeneïtat de venda de productes en el mercat de Lliçà 
d’Amunt, es considera que el perfil més semblant és el del senyor J. P. Z., que 
proposa la venda de calçat i bolsos. 
 
El titular proposat ha presentat la documentació requerida, i un cop vista es considera 
conforme per realitzar la venda ambulant. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la llicència per a l’explotació de la  parada 72 del mercat setmanal, , 
destinada a la venda de calçat i bolsos, al senyor J. P. Z. 
 
Segon.- Girar-li la part proporcional del rebut, del 2n. trimestre de 2016 de la taxa del 
mercat d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 18,35 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 
 


