ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
23 DE SETEMBRE DE 2019

Lliçà d’Amunt, 23 de setembre de 2019.

A les 17,40 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 16 de setembre de 2019.

2 – DESPESES
No se n’han presentat.

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. 696; RMDM; un ajut de 240€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
Pr. 697; MTDBH; un ajut de 90€ per a alimentació, a repartir es tres lliuraments
mensuals.
Pr. 698; DPN; un ajut de 29,85€ per a transport públic.
Pr. 701; SMF; prestació del Servei d’àpats a domicili.
Pr. 703; BGV; un ajut de 654,50€ en concepte de menjador d’escola bressol.
Pr. 705; DGG; un ajut de 439,80€, en concepte de llibres escolars de dos fills; amb
compromís de devolució d’aquesta quantitat en tres terminis mensuals.
Pr. 706; SPA; un ajut de 305,28€un ajut de 305,28€ per la compra i el manteniment
d’un ordinador portàtil per a l’Institut; amb compromís de devolució de 30€.
Pr. 707; SPA; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
Pr. 708; GMC; un ajut de 467,73€ per al pagament de tres dosis de la vacuna
Gardasil.
Pr. 709; ERS; un ajut de 69,5€ per a transport públic.
Pr. 710; GLRO; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene; a repartir en tres
lliuraments mensuals.
Pr. 711; RMDM; un ajut de 41,25€ per a transport públic.
Pr. 713; ARR; un ajut de 102€ per a transport públic.
Pr. 714; STR; un ajut de 186,25€; per a transport públic.
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-

Pr. 715; DPN; un ajut de 30€ per a higiene.
Pr. 716; JMAR; un ajut de 54,8€ per a transport públic.
Pr. 717; AMN; prestació del Servei de Teleassistència, en règim de copagament de
7,21€ mensuals.
Pr. 718; DMM; un ajut de 190€ per a la compra de llibres escolars del curs 20192020.
Pr. 719; RBT; un ajut de 199,20€ per a transport públic.
Pr. 720; SSM; un ajut de 105e per a transport públic.
Pr. 721; SP; un ajut de 80€ per a alimentació, tarja moneder.
Pr. 723; MD, un ajut de 200€ per la compra d’un PC per a tasques escolars.
Pr. 724; RGP; un ajut de 82,5€ per a transport públic.
Pr. 725; NCP; un ajut de 340€ per a menjador escolar
Pr. 727; ASM; prestació servei de Teleassistència, en règim de copagament de
7,21 €
Pr. 729; CSR; prestació del Servei de Teleassistència.
Pr. 730; MSG; un ajut de 40€ per al pagament de llibres escolars.
Pr. 732; JMG; prestació del servei de Teleassistència, en règim de copagament de
7,21 €
Pr.733; DSJ; un ajut de 150€ per a alimentació i higiene, repartits en tres lliuraments
mensuals.
Pr. 734; RNZ; prestació del servei de Teleassistència.

3.2.- BONIFICACIÓ
MUNICIPALS

I/O

FRACCIONAMENT

PEL

PAGAMENT

D’IMPOSTOS

3.2.1.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica del senyor JACA, en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i de
fraccionament del pagament d’impostos municipals. (Pr.704)
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 JACA, corresponent al 25% de l’import
de l’Impost de Béns Immoble, Taxa per residus domèstic i Impost de Circulació de
Vehicles dels anys 2016, 2017 i 2018..
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant 75%
dels impostos indicats al punt primer, més els corresponents a l’exercici de 2019, en
terminis de 75€ mensuals, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

3.2.2.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica de la senyora MCHP, en el qual proposa mesures d’atorgament de
fraccionament del pagament d’impostos municipals (Pr. 731).
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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 pendent de l’Impost de Béns
Immobles i Taxa per recollida d’escombraries dels exercicis de 2.010 i 2.011, en
terminis de 50€ mensuals, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
Segon.- Comunicar aquest acord a la interessada, i a l’oficina local de l’Organisme de
Gestió Tributària.

4 – CONVENI AMB L’ESCOLA ELS PICOTS PER A L’ÚS SOCIAL DE LES
INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU (Pr. 699)
El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius preveu, en el
capítol 3, la Gestió de l´ús social dels centres educatius públics. En l´apartat 53 i 54
s’empara per una banda :
Article 53
Criteris a què s’ajusta l’ús social dels centres públics
1. El Departament d’Educació, els ajuntaments i els centres públics promouen l’ús
social dels edificis i instal·lacions dels centres educatius públics, fora de l’horari
escolar, per part de persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, per a la
realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de
caràcter social i que no suposen l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals
o de qualsevol altra mena. I per un altre banda,
Article 54
Requisits i procediments per a l’autorització de l’ús social dels centres públics
1. Correspon a la direcció del centre resoldre motivadament sobre l’ús social quan,
excepcionalment, hagi de tenir lloc dins de l’horari escolar, sense perjudici de
l’acord previ de l’ajuntament quan tingui la propietat demanial de l’escola o centre
educatiu de què es tracti.
El Departament d’Ensenyament és titular del centre educatiu Escola “Els Picots”, amb
domicili Carrer Jaume I, 32-34, 08186, Lliçà d’Amunt, que disposa de les aules i espais
situats a la planta baixa de l’edifici 2, situat al carrer Carrer Baronia de Montbui 30-34,
08186, de Lliçà d’Amunt, antiga Escola Sant Baldiri.
Ignasi Simón i Ortoll, representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, ha sol·licitat
autorització per utilitzar la planta baixa de l’edifici 2 de l’Escola “Els Picots”, situat al
carrer Baronia de Montbui 30-34, de l’antiga Escola Sant Baldiri per a desenvolupar en
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horari de matí, el PFI Auxiliar d´hoteleria: cuina i serveis de restauració i en horari de
tarda, l’Escola d’Adults de la Mancomunitat de la Vall del Tenes.
Per tot això, ambdues parts, amb l’objectiu principal de fomentar l’ús social, consideren
adient la formalització del corresponent Conveni d’ús social.
Vista la proposta del Regidor d’educació,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el Conveni d’ús social entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i Escola “Els
Picots”, amb l’objectiu principal de fomentar l’ús social a favor del servei a les necessitats
educatives i formatives de les persones adultes i la gent jove, de 16 a 21 anys, que no han
graduat i que estan en situació de vulnerabilitat social, mitjançant l’adopció dels acords que
s’hi especifiquen.
Segon.- Autoritzar l'alcalde per a la signatura de la documentació que es derivi
d'aquest acord.

5 – AUTORITZACIÓ A L’AMTU A REBRE, A COMPTE DEL MUNICIPI DE LLIÇÀ
D’AMUNT,
ELS
PAGAMENTS
DE
L’AUTORITAT
DEL
TRANSPORT
METROPOLITÀ (ATM) DE L’ÀREA DE BARCELONA, RESULTANTS DELS
CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE AMBDUES ENTITATS
El 21 de setembre de 2001, es va constituir l’Associació AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS
TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE LA REGIÓ METROPOLITANA
DE BARCELONA (AMTU), actualment ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA
MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ, d’àmbit nacional i amb la finalitat de contribuir
en la millora constant del transport públic col·lectiu de viatgers dels municipis
membres, així com de la mobilitat en general. L’AMTU per aconseguir aquest propòsit,
articula les eines de cooperació i col·laboració entre les administracions que la
composen, i amb altres institucions i organismes titulars o que intervenen en el sector
del transport públic, mitjançant l’establiment dels oportuns convenis que pugui
formalitzar en representació dels municipis associats.
El 28 de maig de 2002, mitjançant el Decret 151/2002, es van modificar els estatuts de
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), amb la finalitat de regular la representació,
en els seus òrgans de govern, dels municipis de la regió metropolitana no integrats en
l’àmbit de l’EMT (actualment l’AMB) i titulars de serveis de transport públic col·lectiu,
representats per l’AMTU. L’adhesió de l’AMTU a l’ATM de l’àrea de Barcelona
s’articula mitjançant el conveni que ambdues entitats van formalitzar el 18 de
novembre de 2002.
Durant els anys 2006-2017, la Generalitat de Catalunya, l’ATM i l’AMTU van signar
tres convenis de col·laboració que tenien com a objecte la millora del transport públic
col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU dins de l’RMB els dos primers, i urbà
i interurbà dels municipis associats a l’AMTU i de l’àmbit de l’ATM pel conveni 20152017, mitjançant l’atorgament d’ajuts. En el tercer conveni s’amplia doncs l’àmbit als
municipis dins de tot el Sistema Tarifari Integrat de l’àrea de Barcelona.
El 5 de setembre de 2018, se signa el quart conveni de col·laboració entre l’ATM i
l’AMTU. Aquest quart conveni de col·laboració, fixa que l’ATM aportarà aquest any 7
milions d’euros a l’AMTU, més 1 milió d’euros per implantar el Transport Flexible a
l’àmbit de l’ATM de l’àrea de Barcelona.
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El 27 de maig de 2019, se signa el cinquè conveni de col·laboració entre l’ATM i
l’AMTU. Aquest cinquè conveni de col·laboració, fixa que l’ATM aportarà aquest any
7,3 milions d’euros a l’AMTU destinats a millores en la xarxa de transport públic urbà i
interurbà de les entitats associades i 1,5 milions per al Transport Flexible.
Els ajuntaments associats a l’AMTU, en el moment de la seva adhesió, formalitzen la
delegació de la seva representació en l’AMTU com a interlocutora única davant la
Generalitat de Catalunya i l’ATM en matèria de transport públic i mobilitat. Així que, en
acompliment dels pactes i execució dels convenis entre l’AMTU i l’ATM, l’AMTU
realitza cada any la proposta econòmica de distribució del fons entre els municipis i
tramet a l’ATM l’acord de distribució aprovat pels òrgans de govern de l’AMTU,
detallant el repartiment assignat a cada municipi, així com tota la documentació
justificativa conforme els municipis compleixen amb les condicions que es detallen al
conveni.
El conveni també estableix que, una vegada l’ATM rebi la proposta de distribució
econòmica, detallant el repartiment assignat a cada municipi i aportada la
documentació acreditativa, es procedirà al pagament de l’import directament a l’AMTU,
amb caràcter trimestral, que procedirà acte seguit al pagament a cadascun dels
municipis.
Per a poder realitzar aquests pagaments directament a l’AMTU destinats als municipis,
és necessari que prèviament l’AMTU acrediti front a l’ATM l’autorització expressa dels
municipis afectats de rebre l’AMTU pagaments a compte seu.
El municipi de Lliçà d’Amunt forma part de l’AMTU per acord del Ple municipal de data
31 de maig de 2001.
Vist els antecedents esmentats, LA Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Autoritzar a l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà
(AMTU) a rebre, a compte del municipi de Lliçà d’Amunt, els pagaments de l’Autoritat
del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona resultants dels convenis de
col·laboració entre ambdues entitats.
Segon.- Trametre aquest acord a l’AMTU i a l’ATM de l’àrea de Barcelona.

6 - APROVACIÓ DEL PAGAMENT RESTANT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
AMB EL CLUB BÀSQUET LLIÇÀ D'AMUNT (Pr. 712)
El Club Bàsquet Lliçà d’Amunt ha patit una situació de canvi de Junta Directiva.
Aquesta nova Junta està actualitzant temes pendents i resolent incidències de l’anterior
equip de treball i necessita suport en molts aspectes.
Ara per ara, ens notifiquen a l’Ajuntament la necessitat de cobrar el 25% restant de la
subvenció concedida a través del conveni de col·laboració, per apaivagar desequilibris
pressupostaris.
En la mateixa sol·licitud es comprometen a presentar la documentació de justificació en el
termini establert, abans del 31 d’octubre, per valor de la totalitat de l’import subvencionat.
Vista la Proposta del regidor d’esports,
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La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar de forma excepcional el pagament del 25% restant de la subvenció
concedida al Club Bàsquet Lliçà d’Amunt, prevista en el conveni de col·laboració per al
2019.

7 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’APARCAMENT
PÚBLIC A L’AV. PAÏSOS CATALANS, 18 – CARRER LA FÀBRICA, 2
El Projecte d’Urbanització per a un aparcament públic a l’avinguda Països Catalans,
16 – carrer la Fàbrica, 2, té per objecte l’execució de les obres d’urbanització
necessàries per a crear un nou espai d’aparcament públic que preveu un total de 79
places d’aparcament que es combinaran entre estacionament limitat i lliure.
Vist l’Informe tècnic emès per l’arquitecte municipal,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d’Urbanització per a un aparcament públic a
l’avinguda Països Catalans, 16 – carrer la Fàbrica, 2, (expt. 91/19)
Segon.- Exposar al públic aquest projecte, durant el termini de trenta dies hàbils, al
Butlletí Oficial de al Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- En cas que no es presenti cap al·legació durant el termini d’exposició al
públic, aquest projecte es considerarà aprovat definitivament.

8 – 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 17,55 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
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