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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 
13 DE JUNY DE 2016 
 
 
Lliçà d’Amunt, 13 de juny de 2016. 
 
 
A les 18,10 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 i Manel 
Busquets Mateu. S’ha excusat la regidora Mercedes Mateo Fiérrez. Són assistits per la 
Secretària accidental de la Corporació, senyora Gemma Navarro i Medialdea i per 
l’interventor municipal, senyor Antoni Hierro Medfina. 
 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, efectuada per la Junta de Govern Local el 
dia 6 de juny de 2016. 
 
 
2 – DESPESES 
 
 
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Construccions Claudi Oliván SL; reparació de voreres al carrer Folch i Torres; 
d’import 22.052,70€; amb càrrec a la partida 25/1532/21000. 

- Superficies de Alimentación SA; programa d’ajuts socials, abril 2016; d’import 
3.299,01€; amb càrrec a la partida 04/2310/22699. 

 
 
3 – APROVACIÓ DE CONVENIS DE FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRE DE 
TREBALL 
 
S’acorda aprovar els Convenis de col·laboració amb l’Institut de Lliçà, per la formació 
pràctica en centres de treball dels alumnes que es relacionen a continuació: 
 

- Ó.L.D, al departament d’Acció Social, pel període de 17 de juny al 18 de juliol 
de 2016 

- D.S.R; a l’escola bressol Nova Espurna, pel període del 17 de juny al 18 de 
juliol de 2016. 

- A.B.Á, a l’escola bressol Nova Espurna; pel període del 16 de juny al 21 de 
juliol de 2016. 

- A.G.C, a l’escola bressol de Palaudàries; pel període del 17 de juny al 15 de 
juliol de 2016. 

- M.C.M, a l’escola bressol de Palaudàries; pel període del 17 de junt al 18 de 
juliol de 2016. 

- P.U.H, al departament de Cultura i Comunicació; pel període del 17 de juny al 
18 de juliol de 2016. 
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4 – APROVACIÓ DE BESTRETES PER AL CASAL D’ESTIU I I EL CASAL JOVE 
 
La Regidoria de Joventut organitza el Casal d’Estiu i el Casal Jove i per al correcte 
desenvolupament dels mateixos és necessària la compra setmanal de material.  
 
Vista la proposta de la Regidora de Joventut i Barris 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament d’una bestreta de 1.200€  per al funcionament del Casal Jove 
2016, repartida en lliuraments setmanals de 300€, 400€, 300€ i 200€ respectivament, a 
partir del 13 de juny de 2016. 
  
Segon.- Aprovar l’atorgament d’una bestreta de 1.500€ per al funcionament del Casal 
d’Estiu 2016, repartida en lliuraments setmanals de 300€ a partir del 13 de juny de 2016.  
 
Tercer.- Imputar aquesta despesa al pressupost de Joventut pel 2016, a la partida número 
3300 22609. 
 
 
5 – ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS EL 
PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, COHESIÓ 
SOCIAL I EMERGÈNCIA ENERGÈTICA 
 
La Diputació de Barcelona, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, atorga 
al nostre municipi un ajut de 43.958,26€ per al Programa complementari de serveis socials, 
cohesió social i emergència energètica,  

El programa vol contribuir a què es pugui donar resposta a les situacions d’emergència 
energètica, a la cobertura de les necessitats socials bàsiques, el reforçament dels equips 
professionals de serveis socials, la cobertura de les situacions de necessitat social,  la 
garantia d’un servei d’atenció domiciliària i de transport adaptat, així com el desplegament 
d’activitats socioeducatives, entre d’altres. 

Vista la proposta del Regidor d’acció social i educació 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Primer.- Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona, d’import 43.958,26€, dins el programa 
complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica (codi XGL 
16/Y/226134). 

 
6 – FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’UNA NAU A 
L’AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS, 13 – 15 
 
I.- La mercantil RENULMA, S.A. és propietària d’una parcel·la de 20.958,57 m2, al 
número 13-15 de l’Avda. Països Catalans, al 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.  
                                             
II.- L´Ajuntament de Lliçà d´Amunt està gaudint actualment en règim d’arrendament, 
segons contracte signat el 17 d’abril de 2015 i posterior pròrroga de 15 de març de 
2016, d’una part de la nau construïda, en concret de 1.218m2, de tal forma que el 
contracte finalitza el 31 de març de 2017.  
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III.- La part arrendatària ha adreçat escrit a l’Ajuntament comunicant la rescissió del 
contracte, amb efectes a 30 de juny de 2016. 
 
IV.- El pacte segon del contracte estableix, que en cas que el propietari necessités 
disposar de la nau, podrà fer-ho amb un preavís de quinze dies sense que això doni 
cap dret d’indemnització a l’arrendatari.  
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de governació i protecció civil. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la finalització del contracte signat entre l´Ajuntament de Lliçà 
d´Amunt i la mercantil RENULMA, S.A. per a l’arrendament de la parcel·la amb 
referència cadastral número 7063511DG3076S-0001/KZ, ubicada al número 13-15 de 
l’Avda. Països Catalans de Lliçà d’Amunt, on hi ha construïda una nau de 3.985,57 
m2., amb efectes a 30 de juny de 2016 
 
Segon.- Requerir a la part arrendadora, d’acord amb el contracte i les altres normes 
d’aplicació, el retorn de la fiança dipositada (1500 euros de fiança de lloguer), fent la 
corresponent transferència al compte bancari ES28 2013 0222 27 0200198522. 
 
Tercer: Donar de baixa les pòlisses d’assegurances subscrites per l’Ajuntament en relació 
a l’equipament, amb efectes a 30 de juny de 2016.  
 
Quart: Notificar aquest acord a tots a l’interessat. 
 
 
7 – FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’UNA NAU I D’UN PATI 
CONTIGU AL CARRER ENERGIA, 13 
 
l.- La mercantil RENULMA, S.A. és propietària d’una finca, de 3.153 metres quadrats, 
al núm. 13 del carrer de l’Energia del Polígon Industrial Molí d’en Fonolleda de Lliçà 
d’Amunt. La seva referència cadastral és 7063521DG3076S0001SZ.  
                                             
II.- L´Ajuntament de Lliçà d´Amunt està gaudint actualment en règim d’arrendament, 
segons contracte signat el 10 de febrer de 2014 nº 2040489 i posteriors pròrrogues 
signades l’1 de febrer de 2015 i l’1 de febrer de 2016, de dos espais de la citada finca, 
en concret, de la nau existent de 555,25 metres quadrats i del pati contigu de 1.465,30 
metres quadrats, de tal forma que el contracte finalitza el 9 de febrer de 2017.  
 
III.- La part arrendatària ha adreçat escrit a l’Ajuntament comunicant la rescissió del 
contracte amb efectes a 30 de juny de 2016. 
 
IV.- El pacte segon del contracte estableix, que en cas que el propietari necessités 
disposar de la nau, podrà fer-ho amb un preavís de quinze dies sense que això doni 
cap dret d’indemnització a l’arrendatari.  
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de governació i protecció civil. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la finalització el contracte signat entre Ajuntament de Lliçà d´Amunt i 
la mercantil RENULMA, S.A. per a l’arrendament de la finca amb referència cadastral 
número 7063521DG3076S0001SZ, ubicada al número 13 del carrer de l’Energia de 
Lliçà d’Amunt, amb efectes a 30 de juny de 2016. 
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Segon.- Requerir a la part arrendadora, d’acord amb el contracte i les altres normes 
d’aplicació, el retorn de les fiances dipositades (1300 euros de fiança de lloguer i 300 
euros de fiança per consums), fent la corresponent transferència al compte bancari 
ES28 2013 0222 27 0200198522. 
 
Tercer: Donar de baixa les pòlisses d’assegurances subscrites per l’Ajuntament en relació 
a l’equipament amb efectes a 30 de juny de 2016.  
 
Quart: Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
8 – APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES PER LA CONCESSIÓ DEL BAR DEL 
CAMP DE FUTBOL, A TRAVÉS D’ADJUDICACIÓ DIRECTA 
 
La Regidoria d’Esports ha emès informe justificant que l’entitat Club Esportiu de Lliçà 
d’Amunt no té ànim de lucre i que l’activitat que realitzen és d’interès municipal. Per 
aquesta raó es justifica l’adjudicació directa de la concessió del bar del camp de 
futbol municipal, prèvia aprovació del corresponent plec de clàusules 
administratives i tècniques. 

Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de governació i protecció civil. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques que regiran el contracte de concessió del Bar del camp 
municipal de futbol, a través de l’adjudicació directa.  

Segon.- Exposar al públic l’esmentat acord durant el termini de 20 dies. 

 
9 – NOMENAMENT DEL COORDINADOR DE SEGURITAT I SALUT DE LES 
OBRES DE PAS DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-1602, P.K. 5,780 
 
El dia 27 de maig de 2016 es va rebre l’informe favorable de la Diputació de Barcelona 
sobre l’atorgament d’autorització d’obres del Projecte modificat de pas de vianants a la 
carretera BV-1602, p.k. 5+780 marge esquerra, tram urbà, al terme municipal de Lliçà 
d’Amunt. 
 
Per tal de realitzar els treballs corresponents a Coordinador de Seguretat i Salut s’ha 
sol·licitat pressupost a l’arquitecte tècnic J.L Sala Sanguino, i l’import presentat ha 
estat de 363.50 €. 

Vista la proposta de la Regidora d’Obres, Habitatge i Infraestructures i Equipaments 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

Únic.- Aprovar el nomenament del senyor J.L Sala Sanguino com a Coordinador de 
Seguretat i Salut de les obres del Projecte modificat de pas de vianants a la carretera 
BV-1602, p.k. 5+780 marge esquerra, tram urbà, al terme municipal de Lliçà d’Amunt . 
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10 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
10.1.- 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: 
 

- YNM; un ajut econòmic de 320€, a raó de 80€ mensuals. 
- MMR; un ajut de 150€ per a alimentació, a raó de 50€ mensuals. 
- ABR; un ajut de 90€ per a alimentació, a raó de 30€ mensuals. 
- AEC; prestació gratuïta dels serveis de treballadora familiar i de teleassistència 
- REM; un ajut de 320€ per la retirada d’un gos del domicili, amb el compromís 

de devolució, en termini de 20€ mensuals. 
- JCC, prestació del servei de teleassistència en règim de copagament de 8,43€ 

mensuals. 
- AAP, prestació del servei de teleassistència en règim de copagament de 8,43€ 

mensuals. 
 
 
10.2.- BONIFICACIÓ I FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT DELS IMPOSTOS 
MUNICIPALS 
 
10.2.1- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica del senyor J.A.C.A, 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.A, corresponent al 75% 
dels impostos pendents dels anys 2014 i 2015.  
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant 25% 
dels impostos de 2014 i 2015, afegint-hi els del present exercici de 2016, 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 de de dos anys. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme 
de Gestió Tributària. 
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10.2.2- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de la senyora M.L.P, 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.L.P, corresponent al 50% 
del deute de l’IBI, de la taxa de gestió de residus i de l’impost de circulació de vehicles 
dels anys 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015.  
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant 
50%, afegint-hi els impostos del present exercici de 2016, 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 de de dos anys. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme 
de Gestió Tributària. 
 
 
11 – AFERS SOBREVINGUTS 
 
11.1.- CANVI DEL SUPLENT DE L’EXPLOTACIÓ D’UNA PARADA DEL MERCAT 
SETMANAL 
. 
La titular de la parada núm. 84  del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, 
ha demanat, per instància amb registre d'entrada número 4665, canviar la Suplent de 
la llicència actual. 
 
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.  
 
Viat la proposta del Regidor de comerç, consum, turisme i empresa i companyies de 
serveis. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el canvi del suplent de la llicència per l’explotació de la parada 84 del 
mercat setmanal de Lliçà d’Amunt, i nomenar com a nou suplent al senyor M.P.M 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
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11.2.- NETEJA DEL SOBREEIXIDOR I DEL COL·LECTOR QUE CREUA L’AVINGUDA 
PAU CASALS 
 
S’ha realitzat una inspecció del col·lector que va del carrer Pau Casals al carrer Pep 
Ventura amb càmera robotitzada mitjançant CTTV. El resultat és que no presenta 
incidències en el primer tram. En el segon tram no es va poder passar la càmera 
doncs el col·lector està ple de pedres i sorra. Per tal que l’Ajuntament pugui donar 
compliment al punt tercer de la resolució judicial  del TSJ, és necessari que es faci la 
neteja del col·lector per poder visualitzar el estat en què es troba en el seu tram final. 
 
Per tal de realitzar aquesta neteja s’ha sol·licitat pressupost a: 
 
- Transports i Serveis Pou Padros, SL .............. 10.432,62 € IVA inclòs 
- ICMAN empresa constructora  ........................   3.432,72 € IVA inclòs 
 
Vista la proposta de la Regidora d’obres, habitatge, infraestructures i equipaments, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’adjudicació de les feines de neteja del sobreeixidor i col·lector que creua 
l’Avda. Pau Casals, a l’empresa ICMAN, Ingenieria Constructora Manresana, per l’import 
de 3.432,72 €, IVA inclòs, per ser la oferta més avantatjosa econòmicament. 
 
Últim.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 18,30 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 
 
 
 


