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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 
18 D’AGOST DE 2015 

Lliçà d’Amunt, 18 d’agost de 2015. 

A les 9,05 hores es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió ordinària 
de primera convocatòria, que presideix l’Alcalde, senyor Ignasi Simon i Ortoll. Hi 
assisteixen els regidors Jordi Juárez Heredia, Lourdes Maria Estéfano Orozco, i Fran 
Sánchez Castilla. S’han excusat els regidors Albert Iglesias Boza i Maria del Mar 
Pedrerol Villarroya. Són assistits per la Secretària accidental de la Corporació Sra. 
Gemma Navarro i Medialdea i per l’Interventor municipal, Sr. Josep Vivancos i Monter. 

 

1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

S’acorda aprovar l’acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local, efectuada el 
dia 20 de juliol de 2015. 

 

2 – DESPESES 
 
2.1.- Autorització de Despeses 
 
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització de Despeses: 
 

- Inspecció i Manteniment de l’Entorn Urbà S.L. pel subministrament de jocs al 
Parc de la Solidaritat del barri de Can Rovira Nou, d’import 3.750€; amb càrrec 
a la partida 17/1532/61900. 

- Ado Urban Furniture SL; subministrament de pilones desmuntables; d’import 
3.200€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900. 

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

- Abolafio Construcciones SL; Certificació 5a. i última de les obres de Recollida 
d’aigües residuals al carrer Canigó; d’import 3.638,99 €; amb càrrec a la partida 
17/1600/60909. 

- Francisco Jiménez Farelo; adquisició de panots (factura 15-001316) ; d’import 
3.894,99€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900. 

- Francisco Jiménez Farelo; adquisició de panots; (factura 15-001226)  d’import 
3.749,91€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900. 

- A. Javier Ferrer Gutiérrez; material brigada; d’import 4.526,55€; amb càrrec a la 
partida 16/9200/21200. 
 

 
 
3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PAGAMENT DEL CONVENI AL GRUP 24 
HORES PER LES 24 HORES DE RESISTÈNCIA EN CICLOMOTORS 
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S’acorda ratificar el Decret d’Alcaldia número 472, que és del següent contingut: 
 

“Lliçà d’Amunt, 3 d'agost de 2015 
 
La cursa de les 24 hores de resistència en ciclomotors és l’esdeveniment esportiu més 
significatiu i emblemàtic de Lliçà d’Amunt i fins a l’actualitat l’Ajuntament i l’entitat 24 
hores col•laboren per la coorganització de l’esdeveniment. 
 
Tal i com indica el conveni de col·laboració l’Ajuntament ha de fer efectiu el pagament 
de 29.000,00 € en concepte de subvenció directe a l’entitat. 
 
És per això que he resolt,  
 
Primer.- Aprovar i tramitar el pagament de 29.000,00 € com a subvenció nominativa al 
GRUP 24 HORES al número de compte ES64 - 2100 - 1912 - 74 - 0200040590. 
 
Segon.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local. “ 

 
 
4.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ATORGAMENT D’UNA BESTRETA AL CLUB  
FUTBOL SALA LLIÇÀ D’AMUNT 
 
S’acorda ratificar el Decret d’Alcaldia número 473, que és del següent contingut: 
 

“Lliçà d’Amunt, 3 d'agost de 2015 
 
Segons ens informa la nova junta directiva de l’entitat, la situació econòmica de l’entitat 
passa per un greu moment a causa d’un deute que arrosseguen des de que l’anterior 
junta directiva de l’entitat es va desfer. 
 
Els actuals gestors del Club, han fet tots els tràmits administratius necessaris per 
constituir-se com a nova junta, han decidit auditar la situació econòmica i fer front a tots 
els deutes adquirits i iniciar la nova temporada com una entitat renovada. 
 
Així doncs, el Club estima que amb una aportació de 4.000,00 € seran capaços de fer 
front als deutes més essencials i continuar endavant amb l’activitat habitual del Club. 
 
La proposta de retorn d’aquesta aportació serà durant els propers 4 anys a raó de 1.000 
€ anuals a descomptar de la subvenció que es rep a través del conveni de col·laboració 
pel foment de l’esport de formació.  
 
És per això que he resolt: 
 
Primer.- Aprovar l’aportació al Club Futbol Sala Lliçà d’Amunt 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 s’anirà descomptant anualment des del 2016 al 
2019 la quantitat de 1.000,00 €.  
 
Segon.- Efectuar un ingrés de 4.000,00 € al número de compte de l’entitat: 0081 – 
0074 - 43 – 0001470653 
 
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local. 
 
Quart.- Notificar formalment a l’entitat l’acord de la Junta de Govern Local.” 
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5.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE SOL·LICITUD AL CONSELL COMARCAL DEL 
RECURS DE SERVEI DE CURA DE LA PERSONA I DE LA LLAR. 
 
S’acorda ratificar el Decret d’Alcaldia número 471, que és del següent contingut: 
 

“Lliçà d’Amunt, 3 d'agost de 2015 
 
Des de l’àrea de Benestar i Família, en concret en l’àmbit del Servei d’Atenció 
Domiciliària s’ha emès informe pel que es manifesta que en l’actualitat es tenen 
necessitats de cobrir hores pel Servei d’Atenció Domiciliària, en concret a la cura de la 
persona i de la llar per a gent gran, tant per hores de SAD Dependència com de SAD 
Social. 
  
Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental dona la possibilitat de sol·licitar el 
recurs de servei de cura de la persona i de la llar. 
 
Vista la urgent necessitat de sol·licitar aquest recurs. 
 
És pel que he resolt: 
 
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Vallès Oriental, el recurs de servei de cura de 
la persona i de la llar, en concret pel desenvolupament de les tasques de treballadora 
familiar de SAD Dependència i SAD Social, amb una previsió d’hores del servei de 45 
hores/ setmana, per import de 16,25 €/hora + 4 % IVA + 0,09669. 
 
Segon.- Que aquesta sol·licitud no implicarà la subrogació del personal encarregat del 
servei.  
 
Tercer.- Manifestar que hi ha disponibilitat pressupostària. 
 
Quart.- Que l’inici del servei serà en data 1 d’octubre de 2015. 
 
Cinquè.- Trametre aquesta sol·licitud via EACAT, al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 
 
Sisè.- Ratificar aquesta sol·licitud en la propera Junta de Govern Local.” 

 
 
6.- ADQUISICIÓ D’UN EQUIP DE SO PELS PLENS MUNICIPALS 
 
Al casal de la gent gran s’ha de realitzar la instal·lació de so per al plens municipals. 
 
S’ha demanat pressupost a tres empreses, que han presentat les següents ofertes, 
amb l’Iva inclòs: 
 

- Ara So: 10.242,06 € 
- Namasa: 13.802,16 € 
- Ibbe: 14.485,07 € 

 
Vist que l’empresa ARA SO és la que presenta l’oferta més avantatjosa, 
 
Vista la proposta del regidor d’hisenda, recursos humans, atenció al ciutadà, noves 
tecnologies i obres i serveis, 
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La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adquirir a l’empresa ARA SO un equip de so per la Sala de Plens Municipals amb 
les característiques que es descriuen al pressupost presentat, per un import de 10.242’06 
euros, IVA inclòs. 

 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.” 
 
 
7.- APROVACIÓ D’UN CONVENI PER LA FORMACIÓ PRÀCTICA D’ALUMNES EN 
CENTRE DE TREBALL 
 
S’acorda aprovar el Conveni de col·laboració pràctica en centres de treball amb la 
Fundació PIA Autònoma Institut Pere Tarrés d’Educació en l’esplai, per a la formació 
de l’alumna L. A. en l’Àrea de Benestar i Família, en el període comprès entre el 14 de 
setembre de 215 al 9 d’octubre de 2015. 
 
 
8.- AUTORITZACIÓ D’UNA BESTRETA PER A L’ÀREA DE CULTURA PER 
DESPESES DE LA FESTA MAJOR 
 
La Regidoria de Cultura disposa d'una bestreta econòmica mensual per a despeses 
vàries. 

Atès que entre els dies 7 i 13 de setembre de 2015, tindrà lloc la Festa Major. 

Vist que durant aquestes festes es generen més depeses i alguns imprevistos en les 
diferents activitats que s'organitzen. 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Autorització d’una bestreta especial per a la Festa Major 2015 de 1.000 euros. 

Segon.- Assignar aquesta bestreta a la Tècnica de Cultura, com a responsable de la 
mateixa, així com de la justificació de les despeses generades per l'activitat. 

Tercer.- Que aquesta bestreta estigui a disposició de la regidoria el dia 1 de setembre. 

 
 
9.- ADQUISICIÓ D’UNA IMPRESSORA PER A L’ÀREA DE RECURSOS HUMANS 
 
ANTECEDENTS 

1. 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. 
 

2 - 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 
 

 
3 - En data 27 de JULIOL de 2015, l’empresa GIROCOPI 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. 
 
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. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar, l’adquisició a l'empresa GIROCOPI SL.  de 1 (UN) equip LOT 3  en 
la modalitat de compra, segons les condicions específiques de 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 i d’acord amb els següents preus: 
 
LOT 3.- Impressora làser departamental, B/N A4.  
Model: HP LaserJet Enterprise 600 M602dn 
Preu compra: 799,00€ 
Preu pàgina b/n: 0,00599€ 
 
Segon.- Notificar el present acord a GIROCOPI 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. 
 
 
10.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DINS EL PROGRAMA COMPLEMENTARI 
D’ESCOLES BRESSOL DEL CURS 2014-2015 
 
D’acord amb l’anunci del BOPB de 20 d’abril de 2015, la Diputació de Barcelona va 
aprovar, 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. 

La Junta de Govern Local, a la sessió del dia 17 d'abril de 2015, va adoptar l’acord que 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt presentés la sol·licitud per tal de concórrer a la 
convocatòria d’aquest ajut d’acord amb les despeses de personal i corrents derivades 
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del funcionament de les escoles bressol municipals Nova Espurna i Palaudàries, 
generades dins el curs escolar 2014-15 i aportés la documentació necessària al seu 
efecte.   

La Diputació ha notificat la resolució aprovant l’ajut de 62.773,56 € (XGL 15/X/212095), 
del Programa complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat 
municipal per al curs 2014-2015. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Acceptar  l’ajut de 62.773,56 € (XGL 15/X/212095), del Programa 
complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal per al curs 
2014-2015. 
 

Últim: Notificar aquest acord a tots els interessats. 

 
 
11.- SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS EL 
CATÀLEG DE SERVEIS 2015 
 
Vist que la Diputació de Barcelona va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 9 de 
desembre de 2014, l’anunci d’aprovació del Catàleg de serveis de l’any 2015, del seu 
règim regulador, de la convocatòria per a la concessió de recursos que s’hi inclouen, 
en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, així com de la carta de 
serveis, oferint línies de suport de tipus econòmic, tècnic i material, amb termini de 
presentació de sol·licituds fins al 20 de gener de 2015 per als ajuts de tipus econòmic i 
alguns de tipus tècnic i material. 

Vist que la Regidoria d’Educació va fer les següents sol·licituds de subvenció de tipus 
material consistents en la realització de serveis i activitats en els espais de formació a 
famílies i que han estat acceptades per la Diputació de Barcelona:  
 
A-Suport a la funció educativa de les famílies. Activitat “Aula família” 
Codi XGL: 15/Y/211324 
Aportació Diputació: 550€ 
Es preveu portar-la a terme en el període de gener a juny de 2016. 
 
B-Suport a la funció educativa de les famílies. “Educar sense cridar” 
Codi XGL: 15/Y/211004 
Aportació Diputació: 475€ 
Es preveu portar-la a terme en el període de setembre a desembre de 2015. 
 
C- Suport a la funció educativa de les famílies. “Qui t’entengui que et compri!” 
Codi XGL: 15/Y/211137 
Aportació Diputació: 375€ 
Es preveu portar-la a terme en el període de setembre a desembre de 2015. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Acceptar les sol·licituds de subvenció de tipus material indicades anteriorment, 
contemplades al Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla Xarxa de Governs Locals 
2012-2015. 
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12.- SOL·LICITUD DE SUPORT TÈCNIC PER ESTABLIR UN PLA LOCAL DE 
PREVENCIÓ I ASSISTÈNCIA A L’ABSENTISME I ABANDONAMENT ESCOLAR. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 9 de 
desembre de 2014, l’anunci d’aprovació del Catàleg de serveis de l’any 2015, del seu 
règim regulador, de la convocatòria per a la concessió de recursos que s’hi inclouen, 
en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, així com de la carta de 
serveis, oferint línies de suport de tipus tècnic i material, amb termini de presentació de 
sol·licituds fins al 30 de setembre de 2015.  

Vist que la Regidoria d’Educació detecta la necessitat d’establir mecanismes per evitar 
l’absentisme i l’abandonament escolar al municipi.  
 
Vist que la regidoria d’Educació, dins del marc del Pla Millorem l’Ocupació, evidencia 
la necessitat d’establir mecanismes per a millorar la formació acadèmica de la població 
jove, sobretot la compresa entre els 16 i 25 anys. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Acceptar la proposta de sol·licitud de suport tècnic per establir un Pla local de 
prevenció i atenció de l’absentisme i abandonament escolar.  
 
Segon.- Acceptar la proposta de sol·licitud de suport tècnic per elaborar el projecte de 
la creació d’una escola d’adults municipal.  
 
 
13.- DEVOLUCIÓ DE QUOTES DEL CASAL D’ESTIU i D’ACTIVITTATS 
ESPORTIVES 
 
13.1 - La Regidoria de Joventut ha organitzat el Casal d’Estiu 2015. Després del procés 
d’inscripcions i havent donat inici a les activitats del Casal d’Estiu, s’ha efectuat el 
cobrament de les quotes i caldria fer retorn dels següents imports:  

- El rebut a nom de V.  S. amb DNI: ----------- i amb càrrec valor 00810993 - 92, s’ha de 
modificar i aplicar un descompte del 25% (33,50€) de l’import d’inscripció  al Casal d’Estiu 
2015 per 3 setmanes mati. Per tant, hem de retornar l’import de 33,50€.  

- Sobre el rebut a nom d’ E. M. amb DNI ----------- i amb càrrec valor 00810993 – 26 s’ha de 
fer un retorn de quota d’acollida, casal de matí i de servei de menjador equivalents a una 
setmana, ja que l’infant es trobava hospitalitzat, motiu regulat i acceptat a la normativa del 
casal per a la devolució de les quotes. El valor a retornar és d’un total de 59,10€.  

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Aprovar la baixa parcial de 33,50€ corresponent al 25% de descompte del rebut 
del Casal d’Estiu 2015, a nom de V. S. amb DNI: ----------- i amb càrrec valor 00810993 - 
92, al no haver-se aplicat l’esmentat descompte en el rebut aprovat el mes de juny . 

Segon - Aprovar la baixa parcial de 59,10€ corresponent a la baixa dels serveis contractats 
per una setmana, a nom de d’ E. M. amb DNI --------- i amb càrrec valor 00810993 – 26, al 
trobar-se hospitalitzat l’infant usuari del casal.  

Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Organisme de Gestió Tributària i a la 
intervenció Municipal. 
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13.2.- La senyora E. G. va inscriure les seves filles  C. C. i O. R. a les Activitats Esportives 
d’Estiu 2015 a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
 
Per problemes greus i una situació familiar molt complexa, la senyora G. juntament amb les 
seves filles, van realitzar un canvi de domicili causant baixa, les tres, del padró municipal de 
Lliçà d’Amunt en data 23 de juny de 2015, motiu pel qual no va realitzar la baixa de les 
activitat esportives dins els període establert, fet que ha motivat la reclamació de la quota 
d’inscripció de les dues nenes.  
 
Les filles de la Sra. G. no van fet ús de les Activitats Esportives d’estiu 2015. 
 
En carta de 2 de juliol de 2015, núm. de registre 23871, la Regidoria d’esports de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, reclama a la Sra. G. la quantitat de 84,00€ i 63,00€ com a 
imports d’inscripció  i per no comunicar la baixa en el període establert. 
 
Des de Serveis Socials s’ha emès informe perquè es valori de manera favorable l’exempció 
d’aquests imports donada la situació social de la família. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’exempció del pagament de la quota de participació en les Activitats 
Esportives d’Estiu 2015 de C. C.i O. R, pels motius exposats per l’Àrea de Benestar i 
Família. 
 
 
14.- AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
14.1.-  AJUTS A FAMÍLIES 

14.1.1.- 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: 

 
- C.A.A; un ajut de 38 € per a llibres escolars. 
- A.R.I.; un ajut de 240€ per a alimentació. 
- C.M.R; un ajut de 168€ per a transport públic 
- D.M.F.; un ajut de 230€ per a alimentació 
- B.D.L.; un ajut de 155€ per a transport públic 
- S.R.S.; un ajut de 168€ per a medicació. 
- E.V.R.; un ajut de 261,83€ per al pagament de subministrament d’aigua, 

llum i gas 
- C.R.M.; un ajut de 84,50€ per a tractament de vacunes 
- I.M.P.; un ajut de 240€ per a alimentació. 
- A.B.R.; un ajut de 90€ per a alimentació. 
- C.D.M.; un ajut de 300€ per a alimentació. 
- D.R.Q.; un ajut de 365,26€ per pagar factures de la llum. 
- V.G.E.; un ajut de 150€ per a alimentació. 
- C.A.R.; un ajut de 160€ per a alimentació. 
- P.R.F.; un ajut de 120€ per a alimentació. 
- J.D.M.; un ajut de 240€ per subministrament d’aigua. 
- S.O.; un ajut de 581,11€ per l’alta de subministraments d’aigua, llum i gas. 
- J.G.T.; un ajut de 474,53€ per pagar rebuts de la llum i de l’aigua. 
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- F.B.; un ajut de 70€ per a alimentació. 
 

 
14.1.2.- S’acorda revocar el 50% de l’ajut de 120€ atorgat a M.V.F. per la Junta de 
Govern Local a la sessió de 27 de març de 2015, per la compra d’aliments,, d’acord 
amb la conclusió de l’informe de la regidoria de Benestar i Família, que considera que 
en aquests moments ja no ho necessita. 
 
14.1.3.- S’acorda revocar l’ajut de 105€ atorgat a A.S.M. per la Junta de Govern Local 
a la sessió de 16 de febrer de 2015, pel pagament del subministrament de l’aigua, 
d’acord amb la conclusió de l’informe de la regidoria de Benestar i Família, que indica 
que en aquest moments ja no utilitza el servei. 
 
14.1.4.- S’acorda revocar l’ajut de 42,50€ atorgat a B.D.L. per la Junta de Govern 
Local a la sessió de 13 d’abril de 2015, pel pagament de  transport públic, d’acord amb 
la conclusió de l’informe de la regidoria de Benestar i Família, que indica que en 
aquest moments ja no utilitza el servei. 
 
14.1.5.- S’acorda revocar l’ajut de 29,85€ atorgat a A.S.M.. per la Junta de Govern 
Local a la sessió de 16 de febrer de 2015, pel pagament de  transport públic, d’acord 
amb la conclusió de l’informe de la regidoria de Benestar i Família, que indica que en 
aquest moments ja no utilitza el servei. 
 
 
14.2.- AJUT SOCIAL I/O FRACCIONAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS 
 
14.2.1.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de M. R. M; 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 la senyora M. R. M; corresponent al 
50% del deute en impostos i taxes municipals pendents dels anys 2012, 2013 i 2014. 
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament de la resta del deute, incloent-hi els 
corresponents al present exercici de 2015, 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 d’un any. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la interessada i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme 
de Gestió Tributària. 
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14.2.2.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de J. A. C; 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 J. A. C; corresponent al 75% 
del deute en impostos i taxes municipals pendents dels anys 2013 i 2014. 
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament de la resta del deute, incloent-hi els 
corresponents al present exercici de 2015, 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. 
 
Tercer.- Revisar aquest acord en el termini d’un any. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
 
14.2.3.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de M. D; 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 M. D; corresponent al 30% del 
deute en impostos i taxes municipals pendents dels anys 2009, 2010, 2011, 2013 i 
2014. 
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament de la resta del deute, incloent-hi els 
corresponents al present exercici de 2015, en terminis de 30€ 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 d’un any. 
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Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
 
14.2.4.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació 
socio-econòmica de la senyora M. C. 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 el fraccionament del pagament del impostos municipals pendents des 
de l’exercici de 2009 fins als del present exercici de 2015, de la senyora M. C. M;  en 
terminis de 120€ mensuals, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal. 
 
Segon.- Revisar aquest acord en el termini d’un any. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 

 
14.2.5.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació 
socio-econòmica del senyor M. F; 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 el fraccionament del pagament de l’impost municipal de circulació de   
de l’exercici de 2015 del senyor M. F; 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 municipal. 
 
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. 
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15.- AFERS SOBREVINGUTS 

15.1.- CONVENI MARC AMB L’ESCOLA FORCA PER LA REALITZACIÓ DE LES 
PRÀCTIQURES D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE 
 
S’acorda aprovar la minuta del Conveni marc de col·laboració entre l’Escola FORCA i 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per a la realització de les pràctiques d’activitats 
d’educació en el lleure infantil i juvenil. 
 
 
15.2.- SERVEI D’ESTERILITZACIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA PARTICULARS 
PER RAONS SOCIALS 
 
Vist l’informe del tècnic de medi ambient i salut sobre la petició de la Regidoria de 
Serveis Socials d’esterilitzar gosses d’una usuària de servei. 
 
Vista la proposta del Regidor de benestar i família. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Efectuar l’esterilització de vuit femelles de de gos de propietat privada, per un 
cost de 1.162 euros, inclòs l’Iva. 
 
Segon.- Imputar la despesa a la partida 13/1722/22699 del pressupost municipal de 
2015. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 10,00 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  
 
 
 
 
 

 


