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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA      
18 DE FEBRER DE 2019 
 
 
 
Lliçà d’Amunt, 18 de febrer de 2019.  
 
 
A les 17,05 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 Antonio Polo Lama, Maria del Mar 
Pedrerol Villarroya, Jordi Juárez Heredia, Yolande Rose Georgette Rabault i Manel 
Busquets Mateu. Són assistits per la Secretària accidental de la Corporació, senyora 
Gemma Navarro i Medialdea i per l’Interventor municipal, senyor Antoni Hierro 
Medina. 
 
 
1 - DESPESES 
 
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt; Certificació 11a. de la segona 
fase d’Urbanització de la Unitat d’Actuació de Can Franquesa; d’import 
37.012,78 €; amb càrrec a la partida 17/1532/60908. 

- Bioaire Eficiència Energètica SL; treballs segons pressupost efectuats el 
4/4/18; d’import 12.461,58€; amb càrrec a la partida 18/1621/62300. 

- Tradesegur SA; Analitzador portàtil de drogues DDS”-400-S-EU; d’import 
5.384,50 €; amb càrrec a la partida 12/1320/62300. 

- Artífex Infraestructuras SA; Certificació 3a obres urbanització de trams restants; 
d’import 50.595,11 €; amb càrrec a la partida 17/1532/61909. 

- Redes, Sistemas y Dominios SL; material informàtica; d’import 4.381,41 €; amb 
càrrec a la partida 15/9200/62600. 

- Rètols Palau SL; retirada, neteja i col·locació dels vinils d’horaris de Transports 
de Lliçà d’Amunt; d’import 3.096,39 €; amb càrrec a la partida 11/4400/63300. 

- Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública SL; enquesta a Lliçà d’Amunt sobre 
el projecte de transformació urbanística del centre; d’import 10.851,28 €; amb 
càrrec a la partida 19/1510/62700. 

- Salvador Pou Quincoces; honoraris arquitecte; d’import 15.635 €; amb càrrec a 
la partida 17/1532/60908. 

- Bellavista Enginyeria SLP; honoraris professionals per la legalització edifici 
municipal Can Malé; d’import 18.041,10 €; amb càrrec a la partida 
19/1510/62700. 

- CPM Construcciones Mantenimiento y Pintura SAU; certificació 8a obres 
pendents del Casal de la Gent Gran de Palaudàries; d’import 4.308,99 €; amb 
càrrec a la partida 17/1532/60916. 

- Trebla Tasca SL; actuacions a exterior aparcament carretera de Palaudàries; 
d’import 11.804,23 €; amb càrrec a la partida 17/1532/60916. 

- Catalana de Televisió Local 97 SL; impressió i embossat del butlletí municipal 
Informa’t; d’import 3.598,40 €; amb càrrec a la partida 21/9200/22799. 

- Empresa Sagalés SA; AOC: 56104556; Servei municipal de transport de 
viatgers, desembre 2018; d’import 44.275;37 €; amb càrrec a la partida 
11/4411/22300. 
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- Empresa Sagalés SA; AOC: 56104557; Servei municipal de transport de 
viatgers, desembre 2018; d’import 68.530,23€; amb càrrec a la partida 
11/4411/22300. 

- Consorci Besòs Tordera; prestació servei clavegueram de Lliçà d’Amunt, 
setembre 2018; d’import 8.581,56 €; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Consorci Besòs Tordera; prestació servei clavegueram de Lliçà d’Amunt, 
octubre 2018; d’import 8.581,56 €; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Vallesana de Maquinaria para la Construcción y Obra Pública S.L.; apilador 
elèctric; d’import 3.551,35 €; amb càrrec a la partida 25/1532/21300. 

- Sabico Seguridad SA; quota trimestral serveis de manteniment i connexió del 
sistema de seguretat dels edificis municipals; d’import 3.085,55 €; amb càrrec a 
la partida 15/9200/21300. 

- Eusebio Gea Suárez (TECSOME); Campanya “ponte las pilas y reciclalas”; 
d’import 3.702,60 €; amb càrrec a la partida 18/1630/22699. 

- Bernat Alonso Masanas; impressió Calendari 2019; d’import 3.990,10 €; amb 
càrrec a la partida 21/9200/22699. 

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

- Benseny; Disseny i instal·lació de marquesina TLA; d’import 8.699,90 €; amb 
càrrec a la partida 11/4400/63300. 

- Redes, Sistemas y Dominios SL; material informàtic; d’import 3.692,92 €; amb 
càrrec a la partida 15/9200/62600. 

- Consorci Besòs Tordera; prestació servei clavegueram de Lliçà d’Amunt, 
novembre 2018; d’import 8.581,56 €; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Escola de Lliçà d’Amunt; ajuts material; d’import 4.518 €; amb càrrec a la 
partida 04/2310/48002. 

- Club de Bàsquet Lliçà d’Amunt; conveni projecte cooperació internacional, 
integració i cooperació esportiva 2018 – 2019; d’import 9.000 €; amb càrrec a la 
partida 22/2310/22699. 

- Consorci Besòs Tordera; prestació servei clavegueram de Lliçà d’Amunt, març 
2018; d’import 8.581,56 €; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Consorci Besòs Tordera; prestació servei clavegueram de Lliçà d’Amunt, juliol 
2018; d’import 8.581,56 €; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Consorci Besòs Tordera; prestació servei clavegueram de Lliçà d’Amunt, agost 
2018; d’import 8.581,56 €; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 

- Comercial Gasuir SL; subministrament  AOC: 55716068; d’import 8.211,51 €; 
amb càrrec a la partida 18/1621/2210. 

 
 
2 – APROVACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS 
D’ESPORTS 2019 
 
Vist l’informe emès per la regidoria d’Esports, de data 12.02.2019, segons el qual, amb 
motiu de la necessitat que troba l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a través de la Regidoria 
d’Esports, de subvencionar de manera directa les entitats amb esport de formació, es 
proposa un model de conveni de col·laboració per tal de dotar d’un ajut econòmic a 
diverses entitats esportives, per dur a terme les seves iniciatives i projectes esportius, 
ja que es considera una necessitat prioritària la promoció de l’esport en edat escolar, la 
formació esportiva dels infantis i joves del poble, fomentant la competició esportiva 
federada. 
 
Vistos els models de conveni que adjunta l’informe de la regidoria indicatius, entre 
d’altres pactes, dels imports a concedir a les següents entitats, dels quals es pagarà el 
75% de la subvenció un cop aprovat el conveni, i el 25% restant un cop justificat l’ajut: 
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Entitats beneficiàries: CIF Subvenció 

1r 
pagam. 

75% 

2n 
pagam. 

25%
Club Esportiu Lliçà d'Amunt G61403366 23.500,00 17.625,00 5.875,00
Club Futbol Sala Lliçà 
d'Amunt G61665311 5.000,00 -1.000,00 3.000,00 1.000,00
Amunt Club Ciclista G64676869 5.000,00 3.750,00 1.250,00
Club Patinatge Artístic Lliçà 
d'Amunt G64987761 1.800,00 1.350,00 450,00

Club Patí Lliçà d'Amunt G60237765 1.800,00 1.350,00 450,00
Club Esportiu Shorin Ryu 
Karate G63062319 1.800,00 1.350,00 450,00

BMX Vallès Club G65912115 1.600,00 1.200,00 400,00

Total a pagar:  29.625,00 9.875,00

 
Vist que, respecte l’entitat Club Futbol Sala Lliçà d'Amunt (G61665311), per decret de 
03.08.2015, ratificat en Junta de Govern Local de 18.08.2015, es va aprovar l’aportació 
a l’entitat de 4.000 euros com a bestreta de la subvenció que rep a través del conveni 
de col·laboració pel foment de l’esport de formació, estipulant que es descomptarà 
anualment des del 2016 al 2019, la quantitat de 1.000 euros. 
 
Vist que hi ha saldo suficient a l’aplicació 07 3410 48001 del pressupost municipal de 
despeses 2018.  
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista al proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar els models de conveni de col·laboració per a l’any 2019, amb les entitats 
amb esport de formació indicades anteriorment. 
 
SEGON: Procedir a la signatura dels convenis amb les entitats beneficiàries. 
 
TERCER: Aprovar el pagament dels imports abans indicats corresponents al 75% de la 
subvenció, com a pagament avançat, un cop signats cadascun del convenis, a càrrec de 
l’aplicació 07 3410 48001 del Pressupost municipal de despeses. 
 
QUART: Aprovar, respecte l’ajut atorgat en 2019 al Club Futbol Sala Lliçà d’Amunt, la 
compensació de deute per import de 1.000,00 euros, com a devolució parcial i última 
de l’entitat a l’ajuntament, de la bestreta aprovada per decret de 03.08.2015. 
 
 
3 – BAIXA D’UN REBUT DE PREU PÚBLIC DEL MERCAT SETMANAL 
 
La senyora R.H. L. va sol·licitar, per instància amb registre d’entrada 9451/2018, la baixa 
com titular de la parada núm. 71 del Mercat Setmanal de Lliçà d’Amunt, i un cop  
comprovat que reunia les condicions del reglament del Mercat Setmanal, va ser aprovada 
per la Junta de Govern Local del dia 18 d’octubre de 2018. 
 
Per un malentès en el moment de confeccionar el Padró del primer trimestre de l’exercici 
2019, no és va retirar el rebut de la Sra. R. H. L.que ja no correspon pagar. 
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La Regidoria de Comerç, Consum, Turisme i Empresa i Companyies de Serveis sol·licita la 
baixa del rebut del Preu Públic Mercat Setmanal corresponent al 1r trimestre d’aquest any a 
nom de la Sra. R. H.L., amb càrrec-valor 1760569-060,  
 
Vista al proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació i Protecció Civil, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa del rebut corresponent al Preu Públic Mercat Setmanal del primer 
trimestre de l’any 2019 a nom de R.H. L., amb càrrec-valor 1760569-060 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, a l’Organisme de Gestió Tributària i a 
la intervenció Municipal. 
 
 
4 – BAIXA D’UN REBUT DE PREU PÚBLIC DEL CASAL D’ESPORTS 
 

La Regidoria d’Esports ha sol·licitat la baixa del rebut del Preu Públic utilització 
Instal·lacions Esportives amb càrrec-valor 1760541-228, a nom de la Sra. A. M. G. 
 
La Sra. A. M. G. va agafar la baixa del Gimnàs del Pavelló d’Esports però per un malentès 
no es va poder fer efectiva el mes de gener.  
 
Per aquest motiu es sol·licita la baixa i devolució del rebut amb càrrec-valor 1760541-228 
per un import de 13,50€, a nom A. M. G. 
 
Vista al proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació i Protecció Civil 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa i devolució del rebut del preu públic utilització instal·lacions 
esportives del mes de gener per un import de 13,50€ a nom de A. M. G.,  amb càrrec-valor 
1760541-228 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, a l’Organisme de Gestió Tributària i a 
la intervenció Municipal. 
 
 
5 - PROPOSTA DE GESTIÓ D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS DELEGATS A 
L’ORGANISME DE GESTIÒ TRIBUTÀRIA. 

El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la 
titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se a l’article 7.1 de l’esmentat text legal 
que dites facultats es podran delegar en altres entitats locals en el territori de les quals 
estigui integrat el municipi. 
 
A l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast de la col·laboració que la 
Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments de la província, en matèria de gestió 
dels seus ingressos, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària, aquest 
Ajuntament, amb anterioritat, ha acordat delegar en la Diputació de Barcelona un 
conjunt ample de funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels seus 
ingressos. 
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El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 29 de setembre de 2016 va aprovar 
provisionalment la imposició i ordenació concreta de les contribucions especials per a 
les obres del clavegueram del carrer d’en Bosc de Lliçà d’Amunt. Aquest acord va 
estar exposat al públic sense que es presentessin al·legacions, conseqüentment es va 
considerar definitivament aprovat. 
 
Amb la En el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 20 de desembre de 2018 va 
aprovar la liquidació de les esmentades Contribucions Especials i aprovar la relació de 
subjectes passius i les quotes individuals resultants d’aplicar a la base imposable el 
mòdul aplicable, tal com consta en l’Annex 1 del present acord. 
 
L’Ajuntament va girar l’import corresponen a dues terceres parts de l’import aprovat 
provisional, però degut a la concessió de una subvenció per part del Consorci de la 
Conca Besós-Tordera i a una baixa important de l’import definitiu de les obres per part 
de l’empresa adjudicatària, resulta que el saldo a repartir entre els beneficiaris es 
negatiu i cal retornar la quantitat pagada de més. 
 
La quantitat de la devolució a repartir entre els beneficiaris es per valor de 8.551,84 €, 
amb els imports individuals segons la següent taula  
 

Fin. Situació Finca DNI Propietari Quota Pagat Devolució 
1 ------------------  --------- L.M.F. J. 2.405,74 € 3.209,08 € -803,34 €
2 ------------------  --------- C. G. C. 1.015,56 € 1.354,68 € -339,12 €
3 ------------------  --------- M. T. A. 1.870,16 € 2.494,64 € -624,48 €
4 ------------------  --------- A.B. E. 2.762,80 € 3.685,36 € -922,56 €
5 ------------------  --------- G. U.V. 3.678,85 € 4.907,30 € -1.228,45 €
6 ------------------  --------- V. B. E. 1.633,09 € 2.178,42 € -545,33 €
7 ------------------  --------- M.P. E. 689,40 € 919,60 € -230,20 €

8 
------------------  --------- M. d. R. Pablo  1.195,55 € 1.594,78 € -399,23 €
------------------  --------- L. P. J. 1.195,55 € 1.594,78 € -399,23 €

9 ------------------  --------- S.R.M. 3.447,64 € 4.598,88 € -1.151,24 €
10 ------------------  --------- A. B. E. 1.463,35 € 1.952,00 € -488,65 €
11 ------------------  --------- A.B. A. 1.463,35 € 1.952,00 € -488,65 €
12 ------------------  --------- G. N. M. 2.789,14 € 3.720,50 € -931,36 €

 
      25.610,18 € 34.162,02 € -8.551,84 €

Per aquest motiu es proposa aprovar la baixa de la quantitat de 8.551,84€ de les 
Contribucions especials del Clavegueram del carrer d’En Bosc i reconèixer el dret de 
devolució de cada un dels beneficiaris de l’obra per l’import assenyalat a la columna 
devolució de la taula  
 
Atès l’acord de reserva de facultats acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
en data 29 d’octubre de 2009 en virtut del qual l’Ajuntament es reserva la facultat de 
realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, 
les facultats d’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 de la totalitat dels tributs o 
ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució 
competencial dels serveis municipals, ho facin convenient. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa de la quantitat de 8.551,84 € de les Contribucions especials 
del Clavegueram del carrer d’En Bosc i reconèixer el dret de devolució de cada un dels 
beneficiaris de l’obra per l’import assenyalat a la columna devolució de la taula 
 
Segon.- Donar trasllat a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
del present per tal que procedeixi a la instrumentació i aplicació d’aquest acord, amb 
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les garanties establertes als articles 65 i 82 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, i en especial a l'article 49 del Reglament general de recaptació 
aprovat per  Real Decret 939/2005, de 29 de juliol. 
 
 
6 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
6.1.- 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: 
 

- P. 104. MAG; un ajut de 183€ per a transport públic. 
- P. 105. MEPG; un ajut de 150 € per a alimentació i higiene, repartides entres 

mensualitats i una jut de 29,85 € per a transport públic. 
- P. 106. PAO; un ajut de 147,5 € per la compra de bombones de butà. 
- P. 108. RTY; un ajut de 252,7 € per la compra d’estufa i bombones de butà. 
- P. 109. ESM; un ajut de 29,85 € per a transport públic. 
- P. 114; MG; un ajut de 14 € per la compra d’un llibre per aprenentatge de 

l’idioma. 
- P. 115; FSS; prestació del servei de Teleassistència i d’auxiliar de neteja 

municipal. 
- P. 116. MRE; un ajut de 145,7 € per la compra de bombones de butà. 
- P. 117. MNSP; un ajut de 150 € per a alimentació i higiene, repartides entres 

mensualitats i un ajut de 102 € per a transport públic. 
 
 
6.2.- BONIFICACIÓ I FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS 
MUNICIPALS 
 
(P. 112) El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de la senyora PLR, en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i de 
fraccionament del pagament d’impostos municipals. 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 d’octubre de 2009, de reserva de 
facultats en base al qual aquest Ajuntament és competent per aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels 
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 

  
Primer.- Aprovar l’atorgament d’un ajut social a PLR, corresponent al 50% dels 
impostos i taxes municipals pendents (IBI i Gestió residus i Impost de Circulació) dels 
anys 2016. 2017 i 2018 
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Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant 50% 
dels impostos indicats al punt primer i dels corresponents al present exercici de 2019, 
en terminis de 80€ 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. 
 
 
7 – ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT DE RADARS 
PEDAGÒGICS 
 
Examinat procediment incoat per a l’adjudicació de la Contractació del 
subministrament de radars pedagògics, (expt. 140/18), i havent-se estimat com a 
correcta la tramitació i degudament motivada la proposta d’adjudicació. 
 
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de "Subministrament de radars pedagògics", a la 
empresa Lacroix SA., per l’import de 2.140,72 unitat, Iva exclòs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, citant-lo per a concórrer a la signatura 
del contracte dins el termini de quinze hàbils de la recepció d’aquesta notificació. 
 
 
8 – ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT DE PECES 
D’UNIFORMITAT PER A LA POLICIA LOCAL 
 
Examinat procediment incoat per a l’adjudicació de la Contractació del 
subministrament de peces d’uniformitat per a la Policia Local, (expt. 124/18), i havent-
se estimat com a correcta la tramitació i degudament motivada la proposta 
d’adjudicació. 
 
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de "Subministrament de peces d’uniformitat per a la 
Policia Local", a la empresa Insigna Uniformes SA., per l’import de 2.652,00€ (Iva 
exclòs) pel que fa als polos d’hivern, i de 3.323,32€ (Iva. exclòs) pel que fa als 
pantalons d’hivern.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, citant-lo per a concórrer a la signatura 
del contracte dins el termini de quinze hàbils de la recepció d’aquesta notificació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 – AFERS SOBREVINGUTS 
 



 

8 
 

9.2.- CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DE 
L’ARRENDAMENT DE TRES ESPAIS DE SERVEI DE RESTAURACIÓ EN EL MARC 
DE LA FIRA TENES DE LLIÇÀ D’AMUNT  
 
S’ha redactat el plec de condicions que regiran l’arrendament de tres espais de servei 
de restauració en el marc de la Fira del Tenes de Lliçà d’Amunt, per procediment obert 
i forma licitatòria atenent diversos criteris,  
 
Vista la proposta del Regidor de centres cívics, cooperació, atenció al ciutadà i 
ocupació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació de l’Arrendament de tres espais de 
servei de restauració en el marc de la Fira del Tenes de Lliçà d’Amunt, així com el Plec 
de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte pel procediment 
obert i forma licitatòria atenent diversos criteris.. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el present contracte.  
 
Tercer.- Anunciar la licitació pública en el perfil del contractant. 
 
 
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 
 


