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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA       
2 DE SETEMBRE DE 2019 
 
 
Lliçà d’Amunt, 2 de setembre de 2019.  
 
A les 17,00 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 i regidores  David Morales Campos, Fran Sánchez 
Castilla, Maria del Mar Pedrerol Villarroya i Albert Iglesias Boza. S’ha excusat la 
regidora Lourdes Estéfano Orozco, 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 darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, 
que fou el dia 30 de juliol de 2019. 
 
 
2 – DESPESES 
 
S’acorda aprovar la següent relació de documents d’Autorització, Disposició i 
reconeixement d’Obligació (relació O/2019/32): 
 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de viatgers, juliol 2019; 
d’import 47.430,15 €; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de viatgers, juliol 2019; 
d’import 19.944,14 €; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Ongrup Medi Ambient SL; certificació núm. 1 obres de rehabilitació de quatre 
pous per a usos de neteja viària; d’import 16.441,37 €; amb càrrec a la partida 
17/1610/61910. 

- Jardineria Pedrerol SCP; treballs manteniment i conservació de part dels 
parcs, jardins i espais verds públics; d’import 5.141,99 €; amb càrrec a la 
partida 13/1710/21000.  

 
 
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. 643, DCO, un ajut de 139€ per la compra de bombones de butà. 
‐ Pr. 644, ICF, un ajut de 171€ per a Transport públic, T Jove. 
‐ Pr. 645, DCO, un ajut de 900€ per a pagament de deutes de lloguer habitatge, 

amb retorn fraccionat de la totalitat d’aquest import en mensualitats de 100€. 
‐ Pr. 646, OJLGC; un ajut de 66€ per a la compra de bombones de butà. 
‐ Pr. 647, MMC; un ajut de 300€ per a alimentació, repartits en tres lliuraments 

mensuals. 
‐ Pr. 649; SP, un ajut de 235 € per a llibres escolars. 
‐ Pr. 650; NCP; un ajut de 120€ per a alimentació, targeta moneder. 
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‐ Pr. 651; RMDM; un ajut de 191,71€ per a llibres escolars. 
‐ Pr. 652; NCP; un ajut de 35€ per a transport públic T 16. 
‐ Pr. 653; SP; prestació del servei d’àpats a domicili. 
‐ Pr. 654; CST; un ajut de 30€ per a medicació. 
‐ Pr. 656; IDCB, un ajut de 42€ per a material escolar, i un ajut de 57 € per a 

sortides escolars, Institut Lliçà. 
‐ Pr. 661; YMM; un ajut de 90€ per a alimentació. 
‐ Pr. 662; NCP, un ajut de 126,98€ per a llibres escolars. 
‐ Pr. 663; MAG; un ajut de 82,2 € per a transport públic . 
‐ Pr. 664; LIAM, un ajut de 180€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals. 
‐ Pr. 665; SMV; un ajut de 90€ per a alimentació i higiene, repartits en tres 

lliuraments mensuals. 
‐ Pr. 666, MML; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres 

mensualitats. 
‐ Pr. 668, MLPH; un ajut de 360€ per a alimentació, a repartir en tres 

mensualitats. 
‐ Pr. 669; ARI; un ajut de  162,5 € per a llibres escolars. 

 
 
3.2.- BONIFICACIÓ I/O FRACCIONAMENT PEL PAGAMENT D’IMPSOTOS I TAXES 
MUNICIPALS 
 
3.2.1.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de la senyora CCI, en el qual proposa mesures d’atorgament de fraccionament 
del pagament d’impostos municipals. (Pr. 648) 
 
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, l’atorgament a la senyora CCI dels 
següents fraccionaments: 
 

‐ Pagament dels impostos i taxes corresponents a l’exercici de 2019, en 
mensualitats de 100 €. 

 
‐ Pagament dels impostos i taxes pendents d’exercicis anteriors (576,97 €), en 

mensualitats de 70 €. 
 
Segon.- Revisar aquest acord en el termini de dos anys. 
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3.2.2.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de la senyora RMDP, en el qual proposa mesures d’atorgament  de 
fraccionament del pagament d’impostos municipals. (Pr. 659) 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 d’octubre de 2009, de reserva de 
facultats en base al qual aquest Ajuntament és competent per aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels 
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 

  
Primer.- Aprovar el fraccionament del pagament dels impostos i taxes municipals de de 
la senyora RMDP, l’exercici de 2019, (IBI i residus, per un total de 703,75 €), en 
terminis de 40€ mensuals, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Segon.- Revisar aquest acord en el termini de dos anys. 
 
 
3.2.3..- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de la senyora MML, en el qual proposa mesures d’atorgament de fraccionament 
pel pagament d’impostos municipals. (Pr. 667). 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 d’octubre de 2009, de reserva de 
facultats en base al qual aquest Ajuntament és competent per aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels 
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 

  
Primer.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent a l’Impost de 
Vehicles de Tracció Mecànica de 2019, de la senyora MML,  en terminis de 10€ 
mensuals, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Segon.- Revisar aquest acord en el termini de dos anys. 
 
 
4 – APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ PER L’OCUPACIÓ DE TERRENY PER 
A LA INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA PCI A FAVOR DE TRITAX EUROBOX 
BARCELONA SL. 
 
S’acorda aprovar el contingut del “Document de cessió per l’ocupació de terreny per a 
la instal·lació d’un sistema PCI a favor de Tritax Eurobox Barcelona S.L.”, pactat el dia 
24 de juliol de 2019, entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’empresa Tritax Eurobox 
Barcelona S.L.; i autoritzar al senyor Alcalde, Ignasi Simon i Ortoll, per a signar aquest 
document en nom i representació de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
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5 – ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI PER DESENVOLUPAR EL 
PROJECTE CREIX 
 
Vista l’Acta de Valoració del Procediment per a l’adjudicació del Servei per 
desenvolupar el Projecte Creix: programa de suport educatiu específic a centres 
escolars per a alumnat conductual (Exp. 68-19), i estimant-se correcta. 
 
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que legalment té reconegudes, i de 
conformitat amb allò establert en l’article 159.6 de la LCSP 2017,  
 
ACORDA:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte del Servei per desenvolupar el Projecte Creix: programa 
de suport educatiu específic a centres escolars per a alumnat conductual a l’empresa 
ARAE – ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIO DE L’APRENENTATGE, per l’import de 
27.702 €, IVA exclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, fent-li saber que la formalització del 
contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació, que haurà de 
tenir lloc dins el termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent de la recepció 
d’aquesta notificació. 
 
 
6 – ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE FORMACIÓ DEL MÒDUL 
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ 
DEL PERFIL D’AUXILIAR D’HOTELERIA 
 
Vista l’Acta de Valoració per a la contractació del Servei de Formació del mòdul de 
Formació Professional del Programa de formació i inserció del perfil d’auxiliar 
d’hoteleria (Exp. 69/19), i estimant-se correcta. 
 
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que legalment té reconegudes, i de 
conformitat amb allò establert en l’article 159.6 de la LCSP 2017,  
 
ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte del Servei de Formació del mòdul de Formació 
Professional del Programa de formació i inserció del perfil d’auxiliar d’hoteleria a 
l’empresa J. BELLALTA SL, per l’import de 18.270 €, IVA exclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, fent-li saber que la formalització del 
contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació, que haurà de 
tenir lloc dins el termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent de la recepció 
d’aquesta notificació. 
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7 – RATIFICACIÓ DEL DECRET DE RENOVACIÓ DE REPRESENTANTS AL 
CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE BARCELONA 
PROVÍNCIA 
 
S’acorda RATIFICAR el Decret d’Alcaldia número 876, de 20 d’agost de 2018, que és 
del següent contingut: 
 

“En data 19 d’agost de 2019, ha tingut entrada en aquest Ajuntament escrit de la 
Gerència Regional de Cadastre a Catalunya-Barcelona, pel que sol·licita que, 
abans del 30 d’agost, es comuniqui el nom de dos dels Ajuntaments de la relació 
d’Ajuntaments de la província de Barcelona de menys de 2.000 habitants que 
adjunta, que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt proposa per ocupar les vocalies del 
Consell Territorial de la propietat Immobiliària. 
 
De conformitat al que estableixen els articles 2 i 4 de l’Ordre  EHA/2386/2007, de 26 
de juliol, és pel que he resolt: 
Primer.- Que els dos ajuntaments de la Secció primera, municipis la població dels 
quals és igual o inferior a 20.000 habitants, pels que vota l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt siguin: 
 

‐ Ajuntament de Vallirana 
‐ Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort. 

 
Segon.- Ratificat aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local.” 

 
 
8 – CONTRACTE MENOR DEL SERVEI “NIT JOVE FESTA MAJOR DE LLIÇÀ” 
 
La Tècnica de Joventut, ha emès un informe de necessitat i conformitat de contractar 
el Servei de “Nit Jove de Festa Major”. 
 
De conformitat al que disposen els articles 63.3.a) i 118 de la Llei 9/2017 de contractes 
del Sector Públic, quant als contractes menors, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Marc Xicota Carvajal, amb codi CPV 92312240, el 
contracte menor de la “Nit Jove de Festa Major”, per l’import de 2.722,50€ Iva inclòs, a 
efectuar els dies 5 i 6 de setembre de 2019. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a despesa 
màxima del contracte. 
 
Tercer.- La presentació de les factures per la prestació del servei es realitzarà en 
format electrònic, per la seva tramitació en la web de l’Ajuntament. 
 
 
9 – APROVACIÓ DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ PER LA DONACIÓ DE 
PRODUCTES DE BON PREU SAU PEL REBOST MUNICIPAL D’ALIMENTS. 
 
S’acorda aprovar el contingut de l’”Acord de col·laboració per la donació de productes 
de Bon Preu, SAU Ajuntament Lliçà d’Amunt – Rebost Municipal d’aliments”, amb 
finalitat solidària, pactat el dia 18 de juliol de 2019, entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
i l’empresa Bon Preu, SAU, i autoritzar al senyor Alcalde, Ignasi Simon i Ortoll, per a la 
signatura de l’Acord en nom i representació de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
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10 – 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 17,30 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 
 


