ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
9 DE NOVEMBRE DE 2015

Lliçà d’Amunt, 9 de novembre de 2015.
A les 18,10 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,
Albert Iglesias Boza, Maria del Mar Pedrerol Villarroya I Fran Sánchez Castilla. 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 LES ACTES ANTERIORS
S’acorda aprovar l’acta de la sessions efectuades la Junta de Govern Local els dies 29
d’octubre i 2 de novembre de 2015.
2 – DESPESES
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement
d’Obligació:
-

-

-

-

Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de viatgers, setembre
2015; d’import 38.079,25€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
Endesa Energia S.A. Unipersonal; consum electricitat, factura núm.
00Z506N0010297; d’import 8.535,15€; amb càrrec a les partides
10/9240’/22100, 15/1650/22100 i 16/9200/22100.
Endesa Energia S.A. Unipersonal; consum electricitat, factura núm.
00Z506N0010296; d’import 22.851,07€; amb càrrec a les partides
03/3230/22100,
07/3420/22100,
09/3230/22100,
10/9240/22100,
15/1650/22100 i 16/9200/22100.
Endesa Energia S.A. Unipersonal; consum electricitat, factures núm.
00Z506N0002531 (agrupada), P0Z501Y0098373 i P0Z501S0098599; d’import
67.769,57€; amb càrrec a les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100,
09/3230/22100, 10/9240/22100, 15/1650/22100 i 16/9200/22100.
C.P.M. Construcción, Pintura y Mantenimiento SAU; certificació número 4 i
última de l’obra d’Ampliació del Casal de la Gent Gran; d’import 29.562,49€;
amb càrrec a la partida 17/3370/62200.

3 – DONAR COMPTE DE LA DOCUMENTACIÓ PER ACREDITAR TRES
SUBVENCIONS DAVANT EL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL
BESÒS (Llanós, Garrigues i Canigó).
Segons Resolucions dictades per la Presidència del Consorci per a la Defensa de la
Conca del riu Besòs, referents al marc específic del “Suport als municipis per a
suprimir els abocaments d’aigües residuals al medi” els ajuts econòmics atorgats a
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt són:
‐

Millores Urgents a la xarxa de Clavegueram 2012‐2013. Tram 5 Estany de Llanós.
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Import subvencionat: 6.149,53 € ‐ Exped. 152/2013
‐

Treballs al carrer Garrigues‐Millores urgents a la xarxa de clavegueram 2014.
Import subvencionat: 5.430,61 € ‐ Exped. 44/2014
Projecte de recollida d’aigües residuals i estació de bombament del carrer Canigó a
Lliçà d’Amunt ‐ Import subvencionat: 37.726,10 € ‐ Exped. 44/2014

2.‐ La documentació sol∙licitada per la justificació de les obres és:
1.‐ Informe tècnic + fotografies +plànols.
2.‐ Certificat d’intervenció conforme s’ha fet el pagament de l’import total de l’obra.
3.‐ Certificat d’intervenció si s’han rebut o no altres ajuts i en el cas afirmatiu, import.
Una vegada tramitada aquesta documentació i
Vista la proposta de la Regidora d’urbanisme, habitatge, infraestructures i equipaments,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Donar-se per assabentada de la documentació tramitada per la justificació dels ajuts
atorgats pel Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs dins el marc específic del
“Suport als municipis per a suprimir els abocaments d’aigües residuals al medi”, per a les
obres de Millores Urgents a la xarxa de Clavegueram 2012-2013, Tram 5 Estany de
Llanós; Treballs al carrer Garrigues-Millores urgents a la xarxa de clavegueram 2014; i
Projecte de recollida d’aigües residuals i estació de bombament del carrer Canigó
4 – APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL PER A LA
REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A
PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA
D’INSERCIÓ
El 6 d’agost de 2015 es va publicar en el DOGC núm. 6929 l’Ordre EMO/244/2015 de 29
de juliol de 2015, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a la realització dels Programa de Treball i Formació adreçat a persones en
situació d’atur beneficiaris de la renda mínima d’inserció destinades a administracions
locals.
Atès que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per adherir-s’hi necessita d’assistència tècnica
amb el Consell Comarcal per la contractació d’una persona beneficiaria de la renda mínima
d’inserció.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del
Vallès Oriental i diversos ajuntaments de la comarca, per a la prestació d’assistència
tècnica en el marc de la realització del programa Treball i formació adreçat a persones en
situació d’atur beneficiaries de la renda mínima d’inserció regulat per l’Ordre EMO/244/2015
de 29 de juliol de 2015
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5 – AFERS DEL MERCAT SETMANAL
5.1.- CANVI DEL SUPLENT DE LA PARADA 76 DEL MERCAT SETMANAL
El titular de la parada núm. 76 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt,
senyor I. S., ha sol·licitat, per instància amb registre d'entrada número 8211 un canvi
de suplent i proposa com a nou suplent el senyor P. L. M.
Vist que el reglament del mercat permet el canvi de suplent de la parada, sempre que
el titular estigui al corrent de les obligacions tributàries.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el canvi de suplent de la parada 76 del mercat setmanal, essent el
nou suplent el senyor P. L. M.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

5.2.- ALTA DE TITULAR DE LA PARADA 2 DEL MERCAT SETMANAL
La parada número 2, del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, de 8
metres lineals, resta vacant en aquets moments.
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, el perfil més semblant és de la senyora M. C. F., que proposa la venda de
calçats
La nova titular presenta la documentació requerida, i un cop vista es considera
conforme per realitzar la venda ambulant.
Vista la proposta de l’Alcaldia,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Atorgar llicència a la senyora M. C. F., per a la gestió de la parada número 2
del mercat setmanal de Lliçà d’Amunt, amb una allargada de 8 metres lineals,
destinada a la venda de calçats
Segon.- Girar-li la part proporcional del rebut, del 4t. trimestre de 2015 de la taxa del
mercat d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

6 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
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:

3

‐

A.R.A.; un ajut de 150€ per a alimentació

‐

M.N.S.; una ajut de 99,60€ per a transport públic

‐

E.H.M.; un ajut de 818,4€ en concepte de menjador escolar.

‐

S.C.C.; un ajut de 150€ per a alimentació

‐

S.T.R.; un ajut de 90€ per a alimentació

‐

C.A.M.; un ajut de 210e en concepte d’alimentació i higiene

‐

R.G.M.; un ajut de 896e en concepte d’atenció terapèutica

‐

A.D.; un ajut de 16,50€ en concepte de transport públic

‐

A.M.G.; un ajut de 100€ per a alimentació i un ajut de 47,81€ per a medicació.

‐

D.R.Q.; un ajut en concepte d’assistència del Serveis d’Atenció Domiciliària

7 – AFERS SOBREVINGUTS
7.1.- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L’EXERCICI 2016
Com cada any l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha
presentat la proposta de calendari fiscal, en funció de les dates que va aprovar
l’Ajuntament l’any passat per l’exercici 2015.
Una vegada examinat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Aprovar el calendari fiscal per l’exercici 2016, preparat per l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, que s’esmenta a continuació:
C.

Descripció

Inici Vol.

Fi Vol

Càrrec

01/04/2016

1012112

01/04/2016 02/06/2016

1012111

1

IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS

1

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS

1

IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS

01/06/2016

1012113

1

IMP BÉNS IMMOBLES - 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS

01/09/2016

1012114

1

IMP BÉNS IMMOBLES - 4A FRACCIÓ-DOMICILIATS

01/12/2016

1012115

2

IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

02/09/2016 03/11/2016

1012126

2

IMP. BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS

02/09/2016 03/11/2016

1012127

3

IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA

05/02/2016 05/04/2016

1012128

10

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES

02/09/2016 03/11/2016

1012116

11

TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS-NO DOMICILIATS 01/04/2016 02/06/2016

1012117

11

TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.1-DOMICILIATS

01/06/2016

1012118

11

TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.2-DOMICILIATS

01/09/2016

1012119

11

TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.3-DOMICILIATS

01/12/2016

1012120

4

12

TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS-NO
DOMICILIATS

12

01/04/2016 02/06/2016

1012121

TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.1-DOMICILIATS

01/06/2016

1012122

12

TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.2-DOMICILIATS

01/09/2016

1012123

12

TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.3-DOMICILIATS

01/12/2016

1012124

16

TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL

02/09/2016 03/11/2016

1012125

41

TAXA ENTRADA VEHICLES-GUALS

05/02/2016 05/04/2016

1012129

7.2.- PROPOSTA DE GESTIÓ D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS DELEGATS A
L’ORGANISME DE GESTIÒ TRIBUTÀRIA.
Segons el conveni signat amb el Sr. J. M. propietari de la finca de Can Mas de
Palaudàries per on transcorre el camí de vianants de Can Rovira a Palaudàries,
l’Ajuntament es farà càrrec de pagar l’Impost de Béns Immobles de les finques
propietat de l’esmentat Sr. M.
Que actualment es troben en període de pagament voluntari un quants rebuts per
aquest concepte.
La Junta de Govern Local, en virtut de l’acord de reserva de facultats adoptat en data
29 d'octubre de 2009, amb base al qual aquest Ajuntament es 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,
ACORDA:
Sol·licitar a l’ORGT que consideri la present com a carta de pagament i procedeixi a
descomptar l’import principal i recàrrec dels següents rebuts de l’Impost de Béns
Immobles:
Càrrec

Valor

Contribuent

Obj. Tributari

Import

810961

133

M. M., J.

DS CAN MAS PASCUAL

810961

134

M. M., J.

DS CAN MAS

210,55€

810960

201

M. M., J.

PROPIETATS FINQUES RURALS

618,75€

1.810,56€

2.639,86€

7.3.- ELIMINACIÓ DE REBUTS DEL PADRÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA 2015 PER TRACTAR-SE DE CRÈDITS INCOBRABLES
El Cap de la Unitat de Recaptació del Vallès Oriental, de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, PROPOSA a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt,
treure del Padró de l’Impost de vehicles de tracció mecànica, els vehicles inclosos en
la relació adjunta, pels motius següents:
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Primer.- La notificació realitzada en el domicili del subjecte passiu ha resultat negativa
amb la indicació de desconegut, va marxar, o difunt.
Segon.- Els deutors indicats no figuren com a subjectes passius de l’Impost de béns
immobles ni de l’Impost sobre activitats econòmiques en cap padró de la província
gestionat per aquest Organisme. En el cas de l’IAE, si hi consten en el padró, s’ha
comprovat que no realitzen l’activitat, tot i que no han tramitat la corresponent baixa en
la matricula de l’impost.
Tercer.- L’embargament de fons a nivell provincial, intentat en diferents entitats
bancàries, ha resultat parcial o negatiu.
Quart.- En el cas de subjectes passius persones físiques, sol·licitada informació a la
Seguretat Social, l’embargament de salaris ha resultat negatiu
Cinquè.- En el cas de subjectes passius persones jurídiques, les actuacions
realitzades mitjançant la informació facilitada pel registre mercantil han resultat
negatives
Sisè.- No existeixen béns inscrits a nom dels deutors en el Servei d’Índex Central del
Registre de la Propietat de Madrid
Setè.- La informació sol·licitada, a efectes d’embargament, a l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària ha resultat negativa
Vuitè.- Alguns d’aquests vehicles pertanyien a persones difuntes o són vehicles que
per la seva antiguitat ja no circulen, tot i que pels motius que sigui, no han estats
donats de baixa a la Prefectura de Trànsit de Barcelona.
Resultant que, de conformitat amb els articles 91 i 92 de l’Ordenança General de
l’ORGT, s’han seguit els criteris de formulació de propostes de crèdits incobrables, en
els que es respecta el principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans
utilitzats per a llur realització, així com el principi d’economia i eficàcia administrativa
Considerant que ha quedat demostrada la insolvència dels deutors, així com el
desconeixement dels possibles responsables solidaris o subsidiaris
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer: Aprovar treure aquest vehicles del padró de l’Impost de vehicles de tracció
mecànica pel següent exercici, al tractar-se de crèdits incobrables per haver resultat
fallits els obligats al pagament durant els darrers anys, ser vehicles amb una antiguitat
superior a deu anys i no constar ITV ni assegurança obligatòria.
Segon:.- Notificar aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària i a la
Intervenció Municipal.

7.4.- APROVACIÓ INFORME DE BONIFICACIÓ TAXA DE RESIDUS 2015 PER
COMPOSTATGE DOMÈSTIC (GESTIÓ D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS
DELEGATS A L’ORGANISME DE GESTIÒ TRIBUTÀRIA)
Amb motiu de la sol·licitud de bonificació de la taxa de residus per compostatge
domèstic dels següents titulars, i de la comprovació realitzada pels serveis tècnics
municipals, el resultat de la qual queda expressada en la columna de la dreta:
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NOM TITULAR OBJECTE TRIBUTARI

REALITZACIÓ
COMPOSTATGE

A.A., J.

‐‐‐‐

SI

A. R., P.

‐‐‐‐

SI

B. P., C.

‐‐‐

SI

C. A., R.

‐‐‐

SI

C. A., P.

‐‐‐

SI

F. G., M.

‐‐‐

SI

F. D., D.

‐‐‐

SI

G. P., A.

‐‐‐

SI

L. L., J.

‐‐‐

SI

M. R., D.

‐‐‐

SI

M. S., A.

‐‐‐

SI

M. C., F.

‐‐‐

SI

N. F., A.

‐‐‐

SI

P. F., L.

‐‐‐

SI

P. G., A.

‐‐‐

SI

P. M., A.

‐‐‐‐

SI

SO. N., J.

‐‐‐

SI

T. M., J.

‐‐‐

SI

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.
Vista la proposta del Regidor de medi ambient,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar l’atorgament de les següents bonificacions als titulars relacionats
anteriorment:
a) concedir la reducció de la tarifa del rebut de la Taxa per la gestió de residus
domèstics, exercici 2015.
b) aprovar la baixa parcial corresponent al 15% per realització de compostatge
domèstic
c) aprovar la devolució de l’import ingressat en excés en els casos que el rebut ja
consti pagat.
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7.5.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 4 I ÚLTIMA DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ
DEL CASAL DE LA GENT GRAN
La proposta de la certificació número 4 i última de les obres d’Ampliació del Casal de la
Gent Gran va ser adreçada a l’empresa C.P.M. Construcciones Pintura i Mantenimiento
SAU, el dia 27 de març de 2015, i des d’aquesta data, tot i haver-los efectuat diversos
requeriments, no s’ha rebut cap resposta per part de l’empresa ni tampoc cap intenció de
discutir algun aspecte referent a preus contradictoris.
Vista la proposta de la Regidora d’urbanisme, infraestructures, equipaments i habitatge,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 4 i última de les obres d’Ampliació del Casal de la Gent
Gran, efectuades per l’empresa C.P.M. Construcciones Pintura i Mantenimiento SAU,
d’import 29.562,49€., i ordenar el conseqüent pagament.
Segon.- Notificat aquest acord a l’empresa C.P.M. Construcciones Pintura i Mantenimiento
SAU.
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 18,40 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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