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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 
29 DE FEBRER 2016 
 
 
Lliçà d’Amunt, 29 de febrer de 2016. 
 
A les 18,40 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió 
ordinària de primera convocatòria, que presideix el senyor Alcalde, Ignasi Simon i 
Ortoll. Hi assisteixen els regidors Jordi Juárez Heredia, Antonio Polo Lama, Manel 
Busquets Mateu, Mercedes Mateo Fiérrez i Enric Grau Comas. 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 22 de febrer de 2016. 
 
 
2 – DESPESES 
 
2.1.- S’acorda aprovar el document d’Autorització de Depeses, corresponent a Repsol 
Directo SA, pel subministrament de gasoil a l’escola Rosa Oriol; d’import 3.300€; amb 
càrrec a la partida 03/3230/22102. 
 
 
2.2.- S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i 
Reconeixement d’Obligació: 
 

- Taller Mirel & Javi S.C.P.; manteniment de vehicles; d’import 3.701,27€; amb 
càrrec a la partida 18/1621/21400. 

- Jardineria Pedrerol SCP; manteniment i conservació de parcs, jardins i espais 
verds, gener 2016; d’import 5.141,99€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 

- Codina, Prat Valls Arquitectes Associats SLP; Honoraris d’arquitecte pel 
projecte bàsic per al Casal de la gent gran a Palaudàries; d’import 9.680€; amb 
càrrec a la partida 17/3370/63200. 

 
 
2.3.- Devolució de factura 
 
- L’empresa Telefònica de España S.A. Sociedad Unipersonal, ha presentat les 
factures números 60F98010861, 60D598010878, 60E598010837, 60D555003495, i 
60E555003473, per l’import total de 2.919,17 euros (registres comptabilitat 2015/619, 
822, 823, 1060, 1061); corresponents a facturació dels mesos de març, abril i maig de 
2015. 
 
Una vegada revisades les factures, l’Enginyer tècnic municipal ha emès el següent 
informe: 
 

“Les factures referenciades, en el seu conjunt, no responen a l’estructura de 
facturació resultant del contracte de compra agregada de telecomunicacions ni 
conceptes a cap acord de facturació entre l’emissor i l’oficina de seguiment del 
contracte de compra agregada ni cap altre estament de Localret o Diputació de 
Barcelona. No s’aporta cap justificació dels diferents conceptes que es facturen ni 
els imports concorden amb els que correspondria segons cap de les fonts ‘no 
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oficials’ disponibles  (FrontalWeb i Factel), És, per tant, impossible determinar si les 
factures són correctes. 
 
Per tot l’anterior es considera oportú retornar aquestes set factures.”  

 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- No aprovar les factures números 60F98010861, 60D598010878, 
60E598010837, 60D555003495, i 60E555003473, per l’import total de 2.919,17 euros 
(registres comptabilitat 2015/619, 822, 823, 1060, 1061); corresponents a facturació 
dels mesos de març, abril i maig de 2015, presentades per l’empresa Telefònica de 
España S.A., pels motius indicats a l’informe de l’Enginyer tècnic municipal reproduït 
en la part expositiva. 
 
Segon.- Retornar les factures a l’empresa Telefònica de España S.A. 
 
 
3.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT EN 
MATÈRIA DE COMPROMÍS CÍVIC 
 
Des del curs 2012/2013, el Departament d’Ensenyament treballa en la promoció i 
l’impuls del Servei comunitari, projecte que té com a objectiu principal el 
desenvolupament de la competència social i ciutadana de l’alumnat de l’educació 
secundària obligatòria, és a dir, que pretén que tots els estudiants, al llarg de la seva 
trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin 
en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al 
servei de la comunitat. 
 
En el marc d’implantació del Servei comunitari, la comissió mixta d’entitats 
municipalistes i el Departament d’Ensenyament han acordat posar a disposició dels 
ajuntaments on hi ha centres que realitzen projectes de Servei comunitari un conveni 
de col·laboració. 
 
Vista la proposta del regidor d’Acció Social i Educació. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la minuta del Conveni per tal d’establir els termes de la col·laboració 
entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt en matèria de 
compromís cívic, a través del Servei comunitari. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.- APROVACIÓ DE FACTURES PRESENTADES PER L’ATENEU L’ALIANÇA PER 
A OBTENIR LA LLICÈNCIA D’ACTIVITATS 
 
El passat 23 de novembre, la Junta de l’entitat Ateneu l’Aliança, va lliurar a l’Ajuntament 
una relació de factures i una còpia de les mateixes, corresponents a les despeses 
d’adaptació i adequació de la sala en les actuacions necessàries per a l’obtenció de la 
Llicència d’Activitats. 
 
El conveni vigent de data 23 de desembre de 2009, inclou l’article 9 de l’apartat tercer, 
corresponent a compromisos mutus, que diu literalment: Que les despeses que tinguin lloc 
amb motiu de la realització de les obres per a l’obtenció de la llicència ambiental de 
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l’Ateneu l’Aliança, seran finançades per ambdues parts fent-se’n càrrec cadascuna del 
50%. En el cas que s’obtinguessin subvencions, la quantia subvencionada serà restada de 
l’import total de les obres. 
 
La relació de factures aportades per l’Ateneu l’Aliança consta de 55 factures i 2 rebuts, que 
ascendeixen a n total de 64.322,50€ 
 
Per tal de determinar que les despeses presentades fossin efectivament corresponents a 
actuacions necessàries per a l’obtenció de la Llicència d’Activitats, es va demanar un 
informe a l’enginyer municipal. 
 
L’enginyer municipal, en el seu informe, ha determinat que del totes les despeses 
presentades, un total de 53.996,19€ es consideren justificades com a despesa 
corresponent a implementar mesures i condicions per a l’obtenció de l’esmentada llicència, 
excloent-ne un total de 5 factures, que ascendeixen a l’import total de 10.326,31€, per no 
disposar de suficient informació per determinar la seva vinculació directa amb la Llicència 
d’Activitats. 
 
Vista la proposta del Regidor de cultura, comunicació i relacions institucionals. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’informe de l’enginyer municipal i la validació de les factures presentades 
per l’Ateneu l’Aliança, fins a la quantitat de 53.996,19€, corresponents a actuacions 
necessàries per a l’obtenció de la llicència d’activitats. 
 
Segon.- Ordenar el pagament de 26.998,10€, corresponents al 50% del total de factures 
validades, d’acord amb l’article 9 de l’apartat tercer de Conveni de col·laboració vigent entre 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Ateneu l’Aliança. 
 
 
5.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE LLOGUER D’UNA NAU PER A 
APARCAMENT DE VEHICLES I EMMAGATZEMATGE DE MATERIALS DE LA 
BRIGADA D’OBRES 
 
La mercantil RENULMA, S.A. és propietària d’una parcel·la de 20.958,57 m2 al núm. 
13-15 de l’Avda. Paisos Catalans del Polígon Industrial Molí d’en Fonolleda de Lliçà 
d’Amunt, on hi ha construïda una nau de 3.985,57 m2. 
 
La seva referència cadastral és 7063511DG3076S-0001/KZ.  
                                             
L´Ajuntament de Lliçà d´Amunt està gaudint actualment en règim d’arrendament, 
segons contracte signat el 17 d’abril de 2015, d’una part de la nau construïda, en 
concret de 1.218m2. 
 
Que el contracte signat per ambdues parts acaba el proper 31 de març de 2016. 
 
Vista la proposta de l’Alcaldia, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Primer.- Prorrogar el contracte d’arrendament d’una nau de 1.218 m2 al número 13-15 
de l’Avda. Països Catalans, establert amb la mercantil RENULMA, S.A, per un termini 
d’un any (1), això és fins el 31 de març de 2017. 
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Segon.- Mantenir vigent totes i cadascuna de les clàusules del referit contracte i del 
seu annexa. 
 
Tercer: Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
6.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER SUPORT A LA FUNCIÓ EDUCATIVA DE 
LES FAMÍLIES 2016/2017 
 
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 seu 
regulador, de la convocatòria per a la concessió de recursos que s’hi inclouen, en el 
marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, 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 31 de març de 2016 per als ajuts de tipus econòmic i alguns de 
tipus tècnic i material. 
 
Vist que la regidoria d’Educació vol efectuar 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:  
 
Vista la proposta del regidor d’Acció Social i Educació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar les sol·licituds de subvenció de tipus material, proposades per la 
regidoria d’Educació, consistents en la realització de serveis i activitats en els espais 
de formació a famílies, contemplades al Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019. 
 
Últim.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
7.- AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
7.1.- 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: 
 

- A.S.G.; un ajut de 360€ en concepte de lloguer, en lliuraments mensuals de 20 
€ cadascuna. 

- A.R.I.; un ajut de 18€ per a sortida escolar 
- E.V.R.; un ajut de 44,90€ per la compra d’unes ulleres 
- Y.Z.M; implementació del Servei d’Atenció Domiciliària, amb l’assistència d’una 

treballadora familiar dues hores a la setmana. 
- D.M.F.; un ajut de 250€ per a alimentació, a raó de 50€ quinzenals 
- C.C.G.; implementació del Servei d’Atenció Domiciliària, amb l’assistència 

d’una treballadora familiar una hora a la setmana. 
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7.2.- FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS 
 
7.2.1.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de la família de M. A. T. i S. A. S., 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 als senyors M. A. T. i S. A. S. d’un fraccionament pel 
pagament dels impostos i taxes municipals pendents dels anys 2011, 2012, 2013, 
2014 i 2015, així com els corresponents al present exercici de 2016, en quotes 
mensuals de 100€. 
 
Segon.- Revisar aquest acord en el termini d’un any. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
 
7.2.2.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica del senyor M. F. 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 l’atorgament al senyor M. F. M. d’un fraccionament pel pagament de 
l’impost municipal de circulació de vehicles de tracció mecànica, de l’any 2015, en 
quotes mensuals de 10€. 
 
Segon.- Revisar aquest acord en el termini d’un any. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
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7.2.3.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de la senyora E. M. C., 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 a la senyora E. M. C., d’un fraccionament pel pagament 
dels impostos municipals de l’any 2016, en quotes mensuals de 20€. 
 
Segon.- Revisar aquest acord en el termini d’un any. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
 
8.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
No se n’han presentat. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 18,50 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 
 


