ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
25 DE GENER 2016

Lliçà d’Amunt, 25 de gener de 2016.

A les 17,50 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 Jordi Juárez Heredia, Albert Iglesias Boza, Maria del
Mar Pedrerol Villarroya, Lourdes Maria Estéfano Orozco i Manel Busquets i Mateu.
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 sessió anterior, efectuada per la Junta de Govern Local el
dia 18 de gener de 2016..

2 – DESPESES
S’acorda aprovaré els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement
d’Obligació:
-

-

-

Transports i Serveis Pou Padrós S.L.; manteniment de camins; d’import
3.242,80€; amb càrrec a la partida 25/4540/21000.
Transports i Serveis Pou Padrós S.L.; manteniment de camins; d’import
4.870,25€; amb càrrec a la partida 25/4540/21000.
Hogardecor Granollers SL; subministrament i col·locació de cortines a l’Escola
de Música; d’import 4.190€; amb càrrec a la partida 16/9200/21200.
Cupes S.C.P.; feines forestals; d’import 7.901,30€; amb càrrec a la partida
13/1722/22699.
Pou Vila S.L.; esporgada de plataners al carrer d’en Bosc; d’import 3.472,70€;
amb càrrec a la partida 13/1722/22699.
Brenito Urban S.L.U.; instal·lació de cautxú continu i jocs infantils; d’import
4.973,10€; amb càrrec a la partida 25/1532/21000
Salut Veterinària S.L. (Serviplak); serveis veterinària; d’import 3.378,28€; amb
càrrec a la partida 13/1722/22699
Jardineria Pedrerol S.C.P.; treballs manteniment i conservació de jardins i
espais verds, desembre 2015; d’import 5.141, 99€; amb càrrec a la partida
18/1710/21000.
Alqui-Envas S.L.; subministrament contenidors per sal, cubells i altres
contenidors; d’import 3.300,53€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Agrupació de Defensa Forestals l’Alzina; pagament percentatge factura
d’Obres i Paviments Llovet S.L.L.; d’import 3.266,38€; amb càrrec a la partida
13/1722/22699.
Expocom Telecomunication S.A.; adquisició equip Motorola DP-4400 VHF
analògi/digital; d’import 11.920,92€; amb càrrec a la partida 12320/62300.
Obres i Paviments Llovet S.L.; obres de la rampa d’accés a la piscina
municipal; d’import 14.690,20€; amb càrrec a la partida 17/1532/61900.

1

3 - APROVACIÓ DE LA COMPRA DE CONTENIDORS DE RESIDUS
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt presta de manera directa el servei de gestió de residus i
neteja viària, i el parc de contenidors, en funcionament des del 2007, requereix reposició i
cal adquirir contenidors nous:
Contenidors de càrrega lateral:
S’han demanat dos pressupostos per a 9 contenidors metàl·lics de 3.200 litres (3 de cada
fracció resta, envasos i paper cartró) i 60 tapes d’alumini (20 de cada fracció resta, envasos
i paper cartró)

TECSOME
SITA, SA

Contenidors (€/ut)
475 (ocasió)
1125 (nous)

Tapes (€/ut)
120 (ocasió)
157.50 (ocasió)

TOTAL
14.241,70
19.649,19

Observacions sobre l’oferta de TECSOME
Els contenidors i les tapes són recuperades i pintades.
El cost final té en compte els ports.
Observacions sobre l’oferta de SITA
Els contenidors nous de fracció resta costen 1.063 €, i els de cartró i envasos 1.125 €.
Les tapes són recuperades però no disposen de tapes per a envasos.
El preu total té en compte aquests aspectes i inclou els ports
En ambdós casos els contenidors poden ser una mica diferents dels que tenim ara.
Contenidors de matèria orgànica:
S’han demanat dos pressupostos per 150 contenidors de 240 litres de plàstic marró nous:

ALQUIENVÁS
ROS ROCA, SA

Contenidors (€/ut)
71,3
37

TOTAL
12.940,95
6.715,5

El preu inclou serigrafia en el cas de Ros Roca (no en el cas de Alquienvas)
Vista la proposta del Regidor de Medi Ambient,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’oferta presentada per l’empresa TECSOME de subministrament de 9
contenidors de càrrega lateral i 60 tapes, per valor de 12.940,95 €, Iva. Inclòs.
Segon.- Aprovar l’oferta presentada per l’empresa ROS ROCA, SA de subministrament de
150 contenidors de càrrega posterior per valor de 6.715,50 €, Iva inclòs.
Tercer.- Imputar ambdues despeses a càrrec de la partida del pressupost 2016 número181621-62300.
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4 – APROVACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ DEL CATÀLEG DE
SERVEIS DE L’ANY 2016, DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019 DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Vist que la Diputació de Barcelona va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 4 de
gener de 2016, l’anunci d’aprovació del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla Xarxa
de Governs Locals 2016-2019 i el seu règim regulador, i la convocatòria per a la
concessió dels recursos que s’hi inclouen, de tipus econòmic, tècnic i material, amb
termini de presentació de sol·licituds fins al 2 de febrer de 2016 per als ajuts de tipus
econòmic i alguns de tipus tècnic i material.
Vist que les regidories de l’Ajuntament, amb el vistiplau dels respectius regidors i
regidores, estan interessats a sol·licitar les següents subvencions del Catàleg 2016, de
recurs econòmic, tècnic o material:
Import
Regidoria / Servei gestor

Sol.

Actuació

ATENCIÓ AL
CIUTADÀ

1 Millora de l’organització de l’OAC

EDUCACIÓ

2 Pla per a la millora de l'ocupació juvenil

ESPORTS

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

COMUNICACIÓ

CULTURA

Pressupost

sol·licitat

Recurs tècnic

0,00

30.000,00

9.000,00

Actuació ecosistèmica de prevenció i
3 intervenció per a la millora de l'èxit escolar

16.850

9.000,00

4 Activitats esportives del gimnàs del Pavelló
d'esports

125.000,00

3.500,00

5 Activitats esportives d'estiu

44.000,00

4.000,00

6 24 Hores de ciclomotors

45.000,00

4.000,00

7 Cicle de passejades per a Gent Gran Continuïtat-

3.000,00

1.500,00

8 Millora del material esportiu inventariable

6.652,83

6.652,83

Assessorament normatiu de seguretat de la
9 tanca perimetral del camp de futbol.

Recurs tècnic

0,00

10 Elaboració del reglament intern del Casal
de la Gent Gran

Recurs tècnic

0,00

11 Dinamització associativa 2.0

Recurs tècnic

0,00

12 Auditoria bianual de compliment de les
mesures de seguretat en el tractament de
dades de caràcter personal de l'Ajuntament
de Lliçà d’Amunt

Recurs tècnic

0,00

13 Transparència, accés i reutilització de la
informació pública

Recurs tècnic

0,00

14 Pla de Comunicació de l'Ajuntament de
Lliçà d'Amunt

Recurs tècnic

50% cost

261.000,00

8.000,00

Recurs material

0,00

6.900,00

2.100,00

15 Programació anual de Lliçà d'Amunt
16 Fira gastronòmica de Nadal
17 Fira gastronòmica i de nadal de Lliçà
d'Amunt
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18 Festa Major de Lliçà d'Amunt: i tu què hi
tens a dir? (es presenta conjunta amb sol.
31)
BENESTAR I FAMÍLIA

5.000,00

4.2500

19 Implementació de propostes de millora
organitzativa dels serveis socials bàsics

Recurs tècnic

0,00

20 Millora del procés d’intervenció de
l’atenció a la infància i a l’adolescència en
risc
21
Serveis d’intervenció sòcioeducativa
22
Plans locals d’infància i adolescència en
23 risc

Recurs tècnic

0,00

Recurs tècnic

0,00

Recurs tècnic

0,00

Recurs tècnic

0,00

Recurs tècnic

0,00

Recurs material

0,00

Recurs material

0,00

Recurs material

0,00

Recurs tècnic

0,00

Suport a la qualitat del Servei d’Atenció
Domiciliària (protocols, quadres de
24 comandament, gestió per processos, etc)
Suport en els instruments que regulen la
prestació del Servei d’Atenció Domiciliària
25 (ordenances, reglaments, plecs)
Eines de gestió del copagament dels Serveis
26 d’Atenció Domiciliària
27 Supervisió dels equips socials bàsics
Supervisió com a responsables tècnics de
28 serveis socials bàsics
Suport en l’abordatge integral de la
29 violència masclista
30 Projectes d’igualtat i LGTBI
Recurs tècnic

0,00

Igualtat de gènere i lluita contra la violència
31 masclista

Recurs material

0,00

Grups de suport emocional i d’ajuda mútua
32 (GSAM)

Recurs material

0,00

31.940,99

27.149,85

26.002,74

21.800,00

Sol·licitud 41

Sol. n. 41

Sol·licitud 17

Sol. n. 17

98.928,52

84.089,25

Recurs tècnic

0,00

Finançament en l’àmbit d’igualtat i
ciutadania (Sol·licitud conjunta amb
Joventut i Cultura):
1) PADI: Punt d’Assessorament a Dones
sobre Igualtat d’Oportunitats
2) Pla d’Igualtat
3) Joventut: “Establint vincles i fomentant
la participació juvenil 2016: establint bases
per a l'empoderament juvenil"

JOVENTUT

4) Festa Major de Lliçà d'Amunt: i tu què hi
tens a dir?
33 Establint vincles i fomentant la participació
juvenil 2016: establint bases per a
l'empoderament juvenil (es presenta
conjunta amb sol. 31)
34 Nou Pla Local de Joventut 2017 - 2021
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SALUT PÚBLICA

35 Control d'establiments de tatuatge i pírcing

Recurs material

0,00

Control i foment de la tinença responsable
36 d'animals de companyia

40.000,00

2.000,00

Recurs tècnic

0,00

2.814,00

1.407,00

21.500,00

6.000,00

7.000,00

3.500,00

Recurs tècnic

0,00

42 Millora del control de la gestió dels residus
municipals: GPS i programa de
manteniment i gestió

16.000,00

8.000,00

43 Tallers d'educació ambiental per a centres
escolars

3.000,00

1.500,00

44 Redacció del Pla de Protecció Civil
municipal DUPROCIM

Recurs tècnic

10% cost

45 Adaptació del PAES a les noves mesures

Recurs tècnic

0,00

46 Pla de millora urbana de Can Guadanya
Vell i revisió i adaptació del projecte de
reparcel·lació

Recurs tècnic

10% cost

47 Investigació de la titularitat del Catàleg de
Camins Municipal. Prioritat 1

Recurs tècnic

20% cost

48 Projecte del camí de vianants i ciclistes a la
BV-1432 de Lliçà d'Amunt a Granollers

Recurs tècnic

20% cost

49 Estudi de programació per la ubicació dels
serveis administratius municipals a Can
Malé

Recurs tècnic

20% cost

50 Revisió i adaptació del projecte
d'urbanització de la UA1, Torrent de can
Bosc

Recurs tècnic

10% cost

51 Projecte d'ampliació del Pavelló d'Esports

Recurs tècnic

20% cost

52 Projecte per la implantació d’un vial d'accés
i rotonda entre la Ctra. BV-1602 i el c
Països Catalans, a l'alçada de ca La Miquela

Recurs tècnic

20% cost

Recurs tècnic

0,00

54 Pla d'autoprotecció (PAU) del Pavelló
municipal d’Esports

Recurs tècnic

10% cost

55 Pla d'autoprotecció (PAU) del Casal de la
Gent Gran

Recurs tècnic

10% cost

Estudi de la qualitat de l'aire mitjançant
37 unitat mòbil
Instal·lació d'un desfibril·lador a l'edifici
38 principal de l'Ajuntament
39 Control i vigilància d'establiments
alimentaris
40 Control de plagues, mosquit tigre i
legionel·la
MEDI AMBIENT

URBANISME (SERVEI
S DE TERRITORI i
SOSTENIBILITAT)

41 Avaluació de la qualitat de l'aigua de la
bassa de can Dunyó (zona humida)

Estabilització del talús de terres situat al c/
53 de Can Farell

SERVEIS I
MANTENIMENT
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56 Eficiència energètica en edificis i
equipaments municipals

Recurs tècnic

0,00

57 Renovació de l’enllumenat públic de can
Merlés

Recurs tècnic

20% cost

Recurs material

0,00

59 Estudi d’optimització energètica a la
biblioteca ca l’Oliveras

Recurs tècnic

20% cost

60 Diagnosi de les infraestructures
informàtiques i pla estratègic TIC

Recurs tècnic

0,00

61 Implantació Aplicatiu 'Gestor d'Informació
d'Activitats'

Recurs tècnic

0,00

62 Elaboració del Pla de Verificació
d'Activitats Comunicades
63 Pla de mobilitat urbana

Recurs tècnic

0,00

Recurs tècnic

20% cost

19.250,00

19.250,00

809.839,08

226.698,93

58 Enllumenat amb fanals fotovoltàics del
Camí de can Riereta al barri de can Xicota
(21 unitats)

NOVES
TECNOLOGIES

TRANSPORT I
MOBILITAT
CONSUM

64 Serveis municipals de consum

TOTAL

Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans, Atenció al Ciutadà, Noves
Tecnologies i Obres i Serveis.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar les sol·licituds de subvenció indicades anteriorment, dins el Catàleg
de serveis de l’any 2016 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació
de Barcelona, proposades per les regidories municipals.
SEGON: Trametre les sol·licituds de subvenció a la Diputació dins el termini per a la
presentació de sol·licituds.

5 – APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DE
SEUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A
PROJECTES, ACTIVITATS I SERVEIS D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL, PER
A L’ANY 2016
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt té la voluntat de finançar projectes, activitats i/o serveis
que siguin d’utilitat pública i interès social, que complementin la competència
municipal, responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del
municipi.
Vistes les bases específiques incorporades en l’expedient, per a l’atorgament de
subvencions adreçades a fomentar la realització de projectes, activitats i/o serveis
d’utilitat pública i interès social, concretades d’acord amb els objectius específics de
cadascuna de les regidories atorgants, per a l’any 2016:
1.- Cultura
2.- Joventut
3.- Educació
4.- Benestar i Família
6

5.- Gent Gran
6.- Esports
7.- Participació ciutadana
8.- Cooperació
D’acord amb els articles 12 a 14 de l’Ordenança de subvencions de l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt, relatiu a l’atorgament de subvencions mitjançant concurrència
competitiva.
4.- D’acord amb les Bases generals reguladores de la concessió anual de subvencions
en règim de concurrència competitiva per a projectes, activitats i/o serveis d’utilitat
pública i interès social, aprovades en Junta de Govern Local de 26 de març 2012.
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans, Atenció al Ciutadà, Noves
Tecnologies i Obres i Serveis
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment les bases específiques per a l’atorgament de
subvencions, en el marc de les bases generals reguladores de la concessió anual de
subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes, activitats i/o serveis
d’utilitat pública i interès social, a atorgar l’any 2016.
SEGON.- Aprovar la convocatòria 2016 per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva per a projectes, activitats i/o serveis d’utilitat pública i interès
social, amb el benentès que no es produirà la seva aprovació de no aprovar-se les
bases definitivament, ajornant-se fins a l’aprovació definitiva d’aquelles.
TERCER.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
que esdevindrà definitiu un cop transcorregut el termini d’exposició pública, i d’acord
amb la nova regulació sobre subvencions en vigor des de l’1 de gener de 2016,
trametre la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions per a la seva
publicació i obertura del període de presentació de sol·licituds.

6 – PROPOSTES DE DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE
Vistes les propostes del Cap de la Unitat de Recaptació del Vallès Oriental, de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en les que es detallen
relacions de deutors dels quals s’ha instruït expedients administratius de
constrenyiment per deutes amb aquest Ajuntament, respecte dels quals s’ignora
l’existència de bens o drets embargables o realitzables.
Atès que s’han observat els criteris de formulació de propostes de crèdits incobrables
d’acord amb el que s’estableix en l’Ordenança General de l’O.R.G.T, en els que es
respecta el principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans utilitzats per
llur realització, així com el principi d’economia processal i eficàcia administrativa.
Vista la relació dels deutors per diferents conceptes, es proposa aprovar el seu crèdit
com a incobrable i ser donats de baixa en comptes de conformitat amb el que disposa
l’article 62 del Reglament general de recaptació i l’esmentada ordenança general
No EXPEDIENT 1381300182
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Núm. Relació

Import

Motiu

Rel. 13042
Rel. 13039
Rel. 13038
Rel. 13040
Rel. 13043
Rel. 13041
Rel. 13044
Rel. 13045

933,36€
88,86€
12.753,22€
5.591,69€
60.365,18€
1.852,60€
6.660,12€
1.004,64€

Fallits inferior a 100 € aprovació original (21)
Fallits inferior a 100 € per referència (22)
Fallits import entre 100 i 500€ (21)
Fallits import entre 100 i 500€ (22)
Fallits import superior a 500€ pers. Físiques (21)
Fallits import superior a 500€ pers. Físiques (22)
Fallits import superior a 500€ pers. Jurídiques (21)
Fallits import superior a 500€ pers. Jurídiques (22)

No EXPEDIENT 1381400003

Núm. Relació
Rel. 14047
Rel. 14048
Rel. 14049
Rel. 14050
Rel. 14051
Rel. 14052
Rel. 14053

Import
186,27€
3.986,38€
19.610.07€
18.750,69€
297,88€
1.022,96€
4.860,96€

Motiu
Fallits inferior a 100 € aprovació original (21)
Fallits import entre 100 i 500€ (21) )
Fallits import superior a 500€ pers. Físiques (21)
Fallits import superior a 500€ pers. Jurídiques (21)
Fallits per referència import superior a 100€
Fallits per referència import entre 100 i 500€ (22)
Fallits referència pers. Fis. Import superior 500 € (22)

No EXPEDIENT 1381400048

Núm. Relació

Import

Rel. 14030
Rel. 14027
Rel. 14029
(21) Rel. 14031
Rel. 14024
Rel. 14026

360,58€
5.043,86€
32.896,56€
22.548,88€
9.685,00€
3.019,55€

Motiu
Fallits inferior a 100 € aprovació original (21)
Fallits import entre 100 i 500€ (21) )
Fallits import superior a 500€ pers. Físiques
Fallits import superior a 500€ pers. Jurídiques (21)
Fallits import superior 500€ (22)
Fallits import inferior 500€ (22)

La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer: Aprovar com a crèdit incobrable i donar de baixa les anteriors relacions de
valors ordenats per diferents conceptes i exercicis, de conformitat amb el que disposa
l’article 62 del Reglament general de recaptació i l’esmentada ordenança general
Segon:.- Notificar aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària i a la
Intervenció Municipal.

7 – PROPOSTA DE GESTIÓ D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS DELEGATS A
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
La Regidoria d’Educació sol·licita la baixa del rebut amb càrrec valor 810984-0037, a
nom de M.M.C., corresponent al pagament del servei de menjador del mes de
novembre de 2015 del seu fill M.F.M., el motiu de la baixa és per que l’import del
servei va ser de 54,00 € i per error el rebut es va girar per un import de 540,00 €

8

La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la baixa del rebut amb càrrec valor 810984-0037, a nom de M.M.C.,,
corresponent al pagament del servei de menjador del mes de novembre de 2015 del
seu fill M.F.M., per no ajustar-se l’import del rebut amb al del servei del menjador del
mes de novembre.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, i a la intervenció Municipal.

8 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
8.1- AJUTS A FAMÍLIES
8.1.1- 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:
-

S.G.; un ajut de 6€ per a fotografies de carnet
J.G.M.; un ajut de 240€ per a alimentació
E.R.G.; un ajut de 290€ per a alimentació i higiene
M.C.M.; un ajut de 93€ per a compra d’una estufa i bombona de butà
P.A.O.; un ajut de 100€ per a neteja de xemeneia
E.G.B.; un ajut de 240€ per a alimentació
I.D.M.; un ajut de 12€ per a matriculació a un Centre de Formació d’Adults
E.H.M.; un ajut de 150€ per a alimentació
M.C.R.; un ajut consistent en instal·lació gratuïta del servei de teleassistència
A.S.A.; un ajut consistent en instal·lació del servei de teleassistència en règim de
copagament, de 8,43€ mensuals

8.1.2.- La Regidoria de Benestar i Família ha elaborat un informe sobre la situació
socio econòmica de la senyora M.P.G., on es posa de manifest que es troba en una
situació de risc d’exclusió residencial i d’especial vulnerabilitat.
A més, la situació de la família no compleix els requisits per iniciar mesa de valoració
per a l’adjudicació d’habitatges en situacions d’emergències econòmiques socials i
casos especials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per la qual cosa es proposa
que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt assumeixi una part del cost del lloguer de l’habitatge
de la senyora Montserrat Patilla.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’assumpció de la part de l’ajut del lloguer de l’habitatge de la senyora
M.P.G., en la quantitat que resulti de la proposta de lloguer de Lliçà.
Segon..- Trametre aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

8.2.- FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS
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8.2.1.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica del senyor A.L. P., 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 l’atorgament al senyor A.L. P. d’un fraccionament pel pagament de
l’impost de Béns Immobles i de la Taxa de recollida d’escombraries dels anys 2011,
2012, 2013, 2014 i 2015, en quotes de 100€ mensuals.
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.

8.2.2.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica del senyor F. B. A., 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 l’atorgament al senyor F. B. A. d’un fraccionament pel pagament de
l’impost de Béns Immobles de 2015, en quotes mensuals de 100€.
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.

9 – AFERS SOBREVINGUTS
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9.1.- CANVI DE PARADA, DE LA 52 A LA 53, DEL MERCAT SETMANAL
La titular de la parada núm.52 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, L.
E. B., ha demanat, per instància amb registre d'entrada número 141, canviar de
parada i anar a la 53
Vist que el Reglament del mercat permet el canvi de parada, sempre que el titular
estigui al corrent de les obligacions tributàries.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el canvi de la parada sol·licitat per la senyora L. E. B., passant a ser la
nova titular de la parada 53 del mercat setmanal de Lliçà d’Amunt
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat a partir del segon trimestre del 2016,
d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19.

9.2.- CANVI DE PARADA, DE LA 53 A LA 52, DEL MERCAT SETMANAL
El titular de la parada núm.53 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt,
Forn Franquesa S.L., ha demanat, per instància amb registre d'entrada número 330,
canviar de parada i anar a la 52.
Vist que el Reglament del mercat permet el canvi de parada, sempre que el titular
estigui al corrent de les obligacions tributàries.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el canvi de la parada sol·licitat per Forn Franquesa S.L., passant a
ser el nou titular de la parada 52 del mercat setmanal de Lliçà d’Amunt
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat a partir del segon trimestre del 2016,
d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19.

9.3.- EXECUCIÓ OBRES PER LA RE-CONNEXIÓ DEL CLAVEGUERAM AL CARRER
FRANCESC MACIÀ, 40.
El dia 11 de gener de 2016 es va rebre un avís de problemes en el clavegueram a
l’habitatge del carrer Francesc Macià, número 40.
Un cop realitzada la inspecció a la parcel·la esmentada s’ha comprovat que les aigües
residuals que surten de l’habitatge van a parar a una fosa sèptica que es troba al jardí.
S’ha procedit al buidatge per tal de comprovar la tipologia de la fosa i s’ha constatat,
per les seves característiques i per les aportacions verbals i documentals del veí, que
aquesta es troba connectada a la xarxa municipal.
Existeix un embús en algun punt que fa que no es produeixi la sortida normal de les
aigües a la xarxa, encara que la xarxa funciona correctament.
Tot fa pensar en un trencament de l’escomesa, doncs es té referència que durant les
obres de clavegueram del carrer Francesc Macià es van detectar fangs negres,
d’origen desconegut, en aquesta zona de la via pública.
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La sol·licitud presentada demana l’exempció de taxes donat que en aquest habitatge ja
hi havia la connexió feta en el seu moment.
Vista la proposta del Regidor d’hisenda, recursos humans, atenció al ciutadà, noves
tecnologies i obres i serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’execució d’una nova escomesa per la re-connexió a la xarxa de
clavegueram de l’habitatge del carrer Francesc Macià número 40.
Segon.- Que l’Ajuntament es faci càrrec de la despesa d’aquestes obres, valorades en
1.375 euros, ja que el trencament de la connexió es va produir a la via pública en el
transcurs de les obres d ela primera fase del clavegueram del carrer Francesc Macià.

9.4.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’ASSESSORAMENT ECONÒMIC,
FINANCER I COSTOS DE SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
S’ha incoat expedient per la contractació, per procediment negociat, dels treballs
d’assessorament econòmic, financer i costos de serveis de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt, i s’han recavat les següents ofertes:
1.- J. X.F.: 16.000 euros anuals, IVA exclòs
2.- J. V. M.: 15.000 euros anuals, IVA exclòs
3.- M.R. G. G.: 15.800 euros anuals, IVA exclòs
Una vegada examinades las tres ofertes,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte pels treballs d’assessorament econòmic, financer i de
costos de serveis de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, al senyor J. V. M., per import de
15.000 euros anuals, IVA exclòs, pel termini d’un any, prorrogable d’any en any fins a
un màxim de quatre, atès que és qui ha presentat l’oferta més favorable.
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 19,00 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
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