
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 7 
DE NOVEMBRE DE 2016 
 
 
Lliçà d’Amunt, 7 de novembre de 2016. 
 
A les 18,20 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, Jordi Regales Pou i 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 Medina. 
 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de les dues darreres sessions efectuades per la Junta de 
Govern Local, que corresponen a l’ordinària de 17 d’octubre de 2016 i a 
l’extraordinària pública de 20 d’octubre de 2016. 
 
 
2 – DESPESES 
 
2.1.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació 
 
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de viatgers, setembre 
2016; d’import 38.079,25 €; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

- Draulic Fren SL; subministrament làmpada Plafornier i altre material; d’import 
5.138,39€; amb càrrec a la partida 18/1621/21400. 

- Formas SR; feines realitzades per a les 24 hores de ciclomotors; d’import 
11.182,34 €; amb càrrec a la partida 07/3410/22609. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria 
orgànica a la planta, setembre 2016; impropis: 7,46%; d’import 5.414,33 €; amb 
càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades 
RMO setembre 2016; d’import 4.278,98€; amb càrrec a la partida 
18/1622/22700. 

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades 
RMO setembre 2016; directe a Mataró; d’import 25.387,36€; amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 

- Industries Llerona Tres S.L.; subministrament de material peces compacte 
Polyrey; d’import 3.569,50 €; amb càrrec a la partida 17/9200/62202. 

- IBBE Electricidad SA; instal·lacions elèctriques a la nau de l’avda. Països 
Catalans, 1 i 5; d’import 31.195,70 €; amb càrrec a la partida 1571650/2376. 

- Electricitat Masó SL; treballs d’adequació per posar en funcionament 
instal·lacions elèctriques i d’aigua a la zona de Can Godanya; d’import 
7.041,11€; amb càrrec a la partida 17/9200/62202. 

- Inmove IT Solutions SL; instal·lacions de cablejat per alimentació informàtica i 
we-fi ciutadà als edificis de l’Ajuntament, Casal d’Avis, Camp de Futbol, 
Biblioteca Ca l’Oliveres, Pavelló d’esports, centre Cívic de Ca l’Artigues, Centre 
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Cívic de Palaudàries i Escola de Música; d’import 12.666,40 €; amb càrrec a la 
partida 15/9200/62600. 

- Obres i Paviments Llovet SL; execució obres vorera a la rotonda de la variant 
del camí de la serra; d’import 6.095,90 €; amb càrrec a la partida 
17/1532/61900. 

- Obres i paviments Llovet SL; execució obres de pas de vianants a la carretera 
BV-1602, pk 5,780 a `k 5.850; d’import 30.268,60€; amb càrrec a la partida 
17/1532/61900. 

- Mondo Ibérica SA; certificació única obres de renovació del paviment esportiu 
de gespa artificial del camp de futbol; d’import 140.332,97 €; amb càrrec a la 
partida 17/3420/62300. 

 
 
2.2.- Devolució de factures. 
 
L’empresa Wurt España SA, ha presentat la factura número 1110540, d’import 34,63 
euros, (registre factures 2016/2230),  
 
Una vegada examinada la factura, el Departament de Secretaria de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt ha emès una sol·licitud d’anul·lació de la factura, per tractar-se de 
vestuari de mostrari de roba per a la Brigada municipal d’obres.. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- No aprovar la factura número 1110540 , presentada per l’empresa Wurt 
España SA., d’import 34,63 euros, pels motius indicats a la part expositiva. 
 
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Wurt España SA. 
 
 
3 - APROVACIÓ D’UN CONVENI DE FORMACIÓ PRÀCTICA D’ALUMNES EN 
CENTRE DE TREBALL 
 
S’acorda aprovar el Convenis de col·laboració  amb l’Institut Gallecs, per la formació 
pràctica de l’alumna E. G. D. L., en centre de treball, a l’escola bressol municipal de 
Palaudàries, pel període comprès del 24 d’octubre de 2016 al 5 de maig de 2017. 
 
 
4 – AFERS DEL MERCAT SETMANAL 
 
4.1.- BAIXA DEL TITULAR DE LA PARADA 83 DEL MERCAT SETMANAL 
 
La titular de la parada núm. 83 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, 
ha demanat, per instància amb registre d’entrada número 7953, la baixa per motius 
personals.  
 
Vist que el reglament del mercat permet la baixa voluntària sempre que el titular estigui 
al corrent de les obligacions tributàries. 
 
Vista la proposta del Regidor de Comerç, Consum, Turisme i Empresa i Companyies 
de Serveis, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Aprovar la baixa de titular de la parada 83 del mercat setmanal de Lliçà 
d’Amunt, sol·licitada per la senyora M. C.M. 
 
Segon.- Donar de baixa el rebut del 4t. trimestre de 2016 de la taxa del mercat. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
 
4.2.- ALTA DE TITULAR DE LA PARADA 83 DEL MERCAT SETMANAL 
 
La parada núm. 83 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt,. de 8 metres 
lineals, resta vacant en l’actualitat. 
  
Analitzades totes les sol·licituds, 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 del senyor E. F. 
J., que proposa la venda de Roba confeccionada de senyora. 
 
El nou titular ha presentat la documentació requerida, i un cop vista s’ha considerat 
conforme per realitzar la venda ambulant. 
 
Vista la proposta del Regidor de Comerç, Consum, Turisme i Empresa i Companyies 
de Serveis, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar llicència per a l’explotació de la  parada 83 del mercat setmanal de 
Lliçà d’Amunt, al senyor E. F. J., destinada a la venda de Roba confeccionada 
(senyora) 
 
Segon.- Girar-li la part proporcional del rebut, del 4t. trimestre de 2016 de la taxa del 
mercat d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 
4.3.- CANVI DE SUPLENT DE LA PARADA 105 DEL MERCAT SETMANAL 
 
El titular de la parada núm. 105, del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, 
senyor J. M. F. P., ha demanat, per instància amb registre d'entrada número 8023 
designar com a Suplent el senyor J. L. O. J. 
 
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. 
 
Vista la proposta del Regidor de Comerç, Consum, Turisme i Empresa i Companyies 
de Serveis, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer: Aprovar el canvi de suplent de la parada 105 del mercat setmanal, essent el 
nou suplent el senyor J. L. O. J. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 

3 
 



 
4.4.- CANVI DE TITULAR DE LA PARADA 1 DEL MERCAT SETMANAL 
 
El titular de la parada núm. 1 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, 
senyor J. J. N. M., ha demanat per instància amb registre d'entrada número 8183, el 
canvi de titular de l’explotació de la parada, proposant com al nou titular al senyor A. D. 
S. G. 
 
Vista que el reglament del mercat permet el canvi de titular i suplent d’una parada, 
sempre que el titular estigui al corrent de les obligacions tributàries.  
 
Vista la proposta del Regidor de Comerç, Consum, Turisme i Empresa i Companyies 
de Serveis, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de titular de la parada 1 del mercat setmanal de Lliçà 
d’Amunt, essent el nou titular el senyor A. D. S. G. 
  
Segon.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat a partir del 1r. trimestre del 2017, d’acord 
amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
5 – CONVOCAR EL PROCEDIMENT PER A L’ADQUISICIÓ D’UN CAMIÓ AMB 
PLATAFORMA ELEVADORA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL D’OBRES 
 
Examinat el procediment iniciat per a l’adjudicació del contracte de subministrament 
d’un camió amb plataforma elevadora destinat a la Brigada Municipal. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar els Plecs de Clàusules econòmico-administratives, disposant la seva 
exposició al públic per un període de vint dies al Butlletí Oficial de la Província i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a que puguin presentar-se reclamacions, 
que seran resoltes per la Corporació. 
 
Segon.- Convocar procediment per a l’adjudicació del contracte de subministrament 
d’un camió amb plataforma elevadora destinat a la Brigada Municipal, publicant 
simultàniament l’anunci de licitació, procedint la tramitació corresponent fins a 
l’adjudicació i ajornant la licitació tot el que sigui necessari en el supòsit que es 
formulin reclamacions contra el Plec de clàusules administratives. 
 
 
6 – APROVACIÓ DE LES BONIFICACIONS PER COMPOSTATGE DOMÈSTIC DE 
2016 
 
Atesa la sol·licitud de reducció per part de 24 titulars per compostatge domèstic a través de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Atès l’informe del tècnic de medi ambient i salut 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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Primer.- Aprovar la bonificació de la taxa de residus 2016 per compostatge domèstic 
als següents titulars: 
 

NOM OBJECTE TRIBUTARI REALITZACIÓ 
COMPOSTATGE 

A. F., J. --------------------------------------- SI 
A. G., A. --------------------------------------- SI 

B. F., F. --------------------------------------- SI 

C. C., M. --------------------------------------- SI 

C. F., C. --------------------------------------- SI 

D. M., A. --------------------------------------- SI 

E. F., J. --------------------------------------- SI 

F. A., E. --------------------------------------- SI 

F. C., V. --------------------------------------- SI 

G. P., M. --------------------------------------- SI 

L. C., M. --------------------------------------- SI 

L. F., H. --------------------------------------- SI 

P. P., R. --------------------------------------- SI 

P. R., M.  --------------------------------------- SI 

P. B.M. --------------------------------------- SI 

P. P., M. --------------------------------------- SI 

P. S., O. --------------------------------------- SI 

P. F., M. --------------------------------------- SI 

R. R., G. --------------------------------------- SI 
R. P., J. --------------------------------------- SI 
S. G., J. --------------------------------------- SI 
S. S., J. --------------------------------------- SI 
Z. R., S. --------------------------------------- SI 

 
Segon.- Denegar la bonificació de la taxa de residus 2016 per compostatge domèstic 
al següent titular ja que no l’està portant a terme:  
 

NOM OBJECTE TRIBUTARI 

F.G., L. --------------------------------------- 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
 
7 – ATORGAMENT DE LLICÈNCIES PER A LA TINENÇA DE GOSSOS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS 
 
Els interessats relacionats a continuació han sol·licitat la llicència administrativa per a 
la tinença d’animals potencialment perillosos.   
 
 Nom i Cognoms Adreça Gos 
1 E. A. i R. -------------------------------------- Stafforshire Bull Terrier 
2 J. F. B. -------------------------------------- Rottweiler 
3 A. J.C. P. -------------------------------------- X P. Alemany 
4 H.C. F. -------------------------------------- American Staffordshire Terrier 
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Atesa la documentació presentada per cada interessat i la inspecció de l’habitatge, 
s’ha realitzat informe favorable per a tots els sol·licitants 
 
Vista la proposta del Regidor de Medi Ambient 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos als sol·licitants, segons el número d’expedient i llicència següents: 
 
 Nom i Cognoms Nº expedient Nº Llicència 
1 E. A. i R. 168 35/2016 
2 J. F. B. 174 32/2016 
3 A. J.C. P. 175 33/2016 
4 H.C. F. 177 34/2016 
 
Segon.-  Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
8 – APROVACIÓ DE PROPOSTES D’ORDENACIÓ VIÀRIA EMESES PER LA 
REGIDORIA DE MOBILITAT 
 
8.1.- ORDENACIÓ DEL VIARI DE LA ZONA CENTRE SUD: CARRERS ANSELM 
CLAVÉ, PAU CLARIS, PAÏSOS CATALANS I DOCTOR BONET. 
 
La zona centre-sud del nucli urbà presenta diverses problemàtiques de mobilitat i 
seguretat, que van en augment amb el pas del temps. Aquesta situació s’ha intentat 
pal·liar amb diverses micoactuacions de diferent format, abordant la problemàtica 
puntual sorgida en cada moment, el que no ha permès afrontar la millora des d’una 
visió més allunyada, agafant el conjunt de tota una zona d’incidència, i programant tot 
u n seguit d’obres o actuacions de forma encadenada, que ens aportin els resultats de 
millora de la mobilitat i la seguretat, tant pel que fa als vianants com als vehicles. 
 
Vista la proposta de la regidoria de mobilitat, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Definir un àmbit d’actuació de la Fase I del Projecte d’ordenació del viari de la 
zona Centre Sud del municipi, comprès pels carrers d’Anselm Clavé, Pau Claris, 
avinguda Països Catalans i carrer Doctor Bonet. 

 
Segon.- Executar dins aquest àmbit les següents actuacions i en l’ordre que s’indica: 
 
1 – Semaforització de la intersecció del carrer Pau Claris amb el carrer Anselm Clavé. 
2 – Modificació del sentit i construcció de la vorera del carrer Pau Claris 
3 – Millora de l’accés al carrer Pau Claris des de l’avinguda Països Catalans 
4 – Obertura i explanació del carrer Folch i torres, des del carrer Pau Claris fins al 
carrer Torrent Merdanç. 
5 – Ordenació de l’aparcament del torrent del Bosc 
6 – Calçada del carrer Torrent Merdanç fins a l’avinguda Països Catalans 
7 – Modificació de les voreres del carrer Baronia de Montbui amb carrer Anselm Clavé 
8 – Fer de sentit únic el carrer Doctor Bonet i ordenar la secció de la plataforma 
9 – Millorar l’accés al carrer Doctor Bonet des de l’avinguda Països Catalans 
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8.2.- SEMAFORITZACIÓ DE LA INTERSECCIÓ DELS CARRERS PAU CLARIS 
AMB EL CARRER ANSELM CLAVÉ -ANSELM CLAVÉ 41-50 / CTRA. BV-1602, PQ 
6,27- 
 
El fet que la carretera BV 1602, al pas pel nucli urbà de Lliçà d’Amunt, carrer Anselm 
Clavé, hagi de compaginar les funcions de carretera i carrer vertebrador del nucli de la 
població, d’on pengen diversos serveis públics i la majoria de comerços, fa que 
aquesta via requereixi de constants intervencions per anar-la adaptant en el possible a 
tos els usos aquí ha de donar resposta de la forma més segura i efectiva per a tots 
ells. 
 
Amb la voluntat de millorar la seguretat de la travessera de la carretera BV-1602, 
anomenada carrer d’Anselm Clavé al pas pel municipi de Lliçà d’Amunt, es proposa 
semaforitzar la seva intersecció amb els carreres Pau Claris i Francesc Macià, donat 
que en aquest punt existeix un tram de més de 500 metres sense cap cruïlla 
regularitzada per semàfors. Amb aquesta nova cruïlla semaforitzada es reduiria la 
distància a un 280 metres, el que ajudaria a reduir la velocitat de pas i permetria uns 
creuaments de la travessera amb condicions òptimes. A més la incorporació a la BV-
1602 venint del carrer pau Claris o el creuament d’aquesta per agafar el carrer de 
Francesc Macià, que és el vial que condueix a la majoria de barris de la Serra i 
Palaudàries i per tant molt concorregut amb IMD 3859 (juny 2014) i puntes de 400 
vehicles l’hora, es faria de forma segura i àgil amb les corresponents fases 
semafòriques. 
 
Vista la proposta de la regidoria de mobilitat, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la semaforització de les interseccions del carrer Anselm Clavé amb 
els carrers Pau Claris i Francesc Macià, proposada per la Regidoria de Mobilitat. 
 
Segon.- Aprovar l’oferta presentada per l’empresa Aluvisa, dividida en dos conceptes, 
una pel que fa a l’obra civil, per l’import de 22.677,44€, que pot variar a la baixa en 
funció de si es poden aprofitar conductes existents; i l’altra corresponent a la pròpia 
instal·lació del semàfor, d’import 13.156,38€. 
 
Tercer.- Imputar la despesa, de l’import total de 35.833,82€, als orgànics 
12/1330/63300 (15.000,00€) i 11/4400-63300 (20.833,82€).. 
 

 
8.3.- ORDENACIÓ DEL VIARI DE LA ZONA CENTRE SUD, FASE 1/6. CALÇADA 
DEL CARRER TORRENT MERDANÇ, ENTRE ELS CARRERS SALA AMBRÒS I 
AVDA. PAÏSOS CATALANS 
 
El carrer Torrent Merdanç, en la part compresa entre el carrer Sala Ambròs i l’avinguda 
Països Catalans, s’ha originat a partir de l’explanació dels terrenys amb motiu de la 
construcció de l’Institut Lliçà, i posterior consolidació feta pel pas de cotxes i vianants, 
sense que mai hagi estat urbanitzat o ordenada la seva configuració. 
 
Per tal de disposar d’una proposta definida de la calçada del carrer Torrent Medanç, 
entre els carrers Sala Ambròs i l’avinguda Països Catalans, on es vol portar a terme 
l’actuació, s’ha demanat oferta per l’estudi i redacció del projecte. 
 
Vista la proposta de la regidoria de mobilitat, 
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La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’oferta presentada per l’empresa DBA Estudios y Proyectos S.L. per  
la realització dels treballs de redacció del projecte de Calçada al carrer Torrent 
Merdanç, entre els carrers Sala Ambròs i Països Catalans, per l’import de 3.509 €, 
inclòs l’Iva., amb càrrec a la partida 11/4400/63300. 
 

 
8.4.- ORDENACIÓ DEL VIARI DE LA ZONA CENTRE SUD, FASE 1/7. MILLORA DE 
L’ESPAI DE VIANANTS A LA INTERSECCIÓ DELS CARRERS BARONIA DE 
MONTBUI AMB EL CARRER ANSELM CLAVÉ. 
 
La desembocadura del carrer Baronia de Montbui amb el carrer d’Anselm Clavé, 
presenta una manca de secció de la vorera que dificulta el pas dels vianants a les 
hores d’entrada i sortida de les escoles, a la vegada que el disseny actual impedeix 
una visió correcta dels vianants que creuen el carrer Anselm Clavé, per part dels 
cotxes que s’incorporen, el que ha comportat molts ensurts i algun atropellament en 
aquest punt de creuament. 
 
Per tot això s’ha demanat oferta per l’estudi i redacció del projecte per millorar l’espai 
de vianants a la intersecció dels carrers Baronia de Montbui amb el carrer Anselm 
Clavé, que a la vegada encaminarà els vehicles que van cap al carrer Torrent Merdanç 
d’una forma més rectilínia. 
 
Vista la proposta de la regidoria de mobilitat, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’oferta presentada per l’empresa DBA Estudios y Proyectos S.L. per 
la realització dels treballs de redacció del projecte de Millora de l’espai de vianants a la 
intersecció dels carrers Baronia de Montbui, per l’import de 4.114€, inclòs l’Iva., amb 
càrrec a la partida 11/4400/63300. 
 
 
9 – APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L’EXERCICI DE 2017 
 
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 a l’exercici 2016 
 
Una vegada examinat , la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Aprovar  el Calendari Fiscal per l’exercici 2017, elaborat per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, que és del contingut que es relaciona a 
continuació: 
 
 

Con. Descripció. Inici  vol. Fi  vol 

1 IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS  02/05/2017 
1 IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS 02/05/2017 04/07/2017 
1 IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS  03/07/2017 
1 IMP BÉNS IMMOBLES - 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS  01/09/2017 
1 IMP BÉNS IMMOBLES - 4A FRACCIÓ-DOMICILIATS  01/12/2017 
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2 IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 01/09/2017 02/11/2017 
2 IMP. BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS 01/09/2017 02/11/2017 
3 IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA 01/03/2017 03/05/2017 

10 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 15/09/2017 15/11/2017 
11 TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.1-DOMICILIATS  03/07/2017 
11 TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS-NO DOMICILIATS 02/05/2017 04/07/2017 
11 TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.2-DOMICILIATS  01/09/2017 
11 TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.3-DOMICILIATS  01/12/2017 
12 TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.1-DOMICILIATS  03/07/2017 
12 TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS-NO DOMICILIATS 02/05/2017 04/07/2017 
12 TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.2-DOMICILIATS  01/09/2017 
12 TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.3-DOMICILIATS  01/12/2017 
16 TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL 01/09/2017 03/11/2017 
41 TAXA ENTRADA VEHICLES-GUALS 02/05/2017 04/07/2017 

 
 
10 – APROVACIÓ DE PROPOSTES DE GESTIÓ D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS 
DELEGATS A L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
10.1.- Segons el conveni signat amb el Sr. J. M. 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. 
 
Actualment estan en període de pagament voluntari els següents rebuts.  
 

Càrrec Valor Contribuent Obj. Tributari Import 
1012127 136 M. M. J. ---------- 1.890,58€ 

1012127 137 M. M. J. -------- 219,53€ 

1012126 201 M. M. J. PROPIETATS FINQUES RURALS 618,75€ 

    2.728,86€ 
 
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 de naturalesa rústica. 
 
 

9 
 



10.2.- El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la 
titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se a l’article 7.1 de l’esmentat text legal 
que dites facultats es podran delegar en altres entitats locals en el territori de les quals 
estigui integrat el municipi. 
 
A l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast de la col·laboració que la 
Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments de la província, en matèria de gestió 
dels seus ingressos, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària, aquest 
Ajuntament, amb anterioritat, ha acordat delegar en la Diputació de Barcelona un 
conjunt ample de funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels seus 
ingressos. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va gestionar la reparcel·lació i  posterior urbanització de 
la Unitat d’actuació XVIII Raval d’En Xicota II, finançat pels veïns de l’esmentat barri 
mitjançant la imposició de Quotes Urbanístiques. 
 
Davant l’impossibilitat de pagar en els terminis establerts el Sr. J. R. C.amb DNI: --------
------- com a propietari de les finques adjudicades M i O situades al carrer  de Can 
Xicota núm. -- i --, va sol·licitar el fraccionament de les Quotes Urbanístiques amb 
pagaments de 200 euros mensuals. 
 
Atès que el Sr. J. R. C., manifesta la impossibilitat d’obtenir aval solidari d’entitat de 
crèdit sol·licita l’adopció de mesures cautelars consistents en l’embargament preventiu 
de l’immoble de la seva propietat inscrita en el Registre de la Propietat Granollers - 2, 
Tom 3046, llibre 266, foli 22 finca 12635 de Lliçà d’Amunt per l’import principal del 
deute, els interessos de demora que es meritin com a conseqüència del 
fraccionament, més un 25% de la suma d’ambdues partides 
 
Atesa la situació econòmica actual i les conseqüències que aquesta està generant en 
la recaptació dels ingressos municipals, i a fi de conciliar la defensa dels interessos de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt amb les màximes facilitats que els ciutadans han de 
tenir per poder fer efectiu el pagament dels seus deutes 
 
Atès l’acord de reserva de facultats acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
en data 29 d’octubre de 2009 en virtut del qual l’Ajuntament es reserva la facultat de 
realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, 
les facultats d’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 de la totalitat 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.- Concedir al Sr. J. R. C. amb DNI: ----------- el fraccionament per un import de 
200€ mensuals per fer efectiu el deute en concepte de Quotes Urbanístiques amb 
càrrec valor 797349/012 i 797349/014, per un import principal de  16.884,66 euros i els 
interessos de demora del fraccionament en els terminis i imports que seguidament es 
detallen:  
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Data Quota Principal Recàrrec Interessos Costes 
30/11/2016 200 182,39 0 17,57 0,04 
31/12/2016 200 181,87 0 18,09 0,04 
31/01/2017 200 181,34 0 18,62 0,04 
28/02/2017 200 180,87 0 19,09 0,04 
31/03/2017 200 180,35 0 19,61 0,04 
30/04/2017 200 179,85 0 20,11 0,04 
31/05/2017 200 179,33 0 20,63 0,04 
30/06/2017 200 178,84 0 21,12 0,04 
31/07/2017 200 178,33 0 21,63 0,04 
31/08/2017 200 177,83 0 22,13 0,04 
30/09/2017 200 177,34 0 22,62 0,04 
31/10/2017 200 176,84 0 23,12 0,04 
30/11/2017 200 176,36 0 23,6 0,04 
31/12/2017 200 175,87 0 24,09 0,04 
31/01/2018 200 175,38 0 24,58 0,04 
28/02/2018 200 174,93 0 25,03 0,04 
31/03/2018 200 174,45 0 25,51 0,04 
30/04/2018 200 173,98 0 25,98 0,04 
31/05/2018 200 173,5 0 26,46 0,04 
30/06/2018 200 173,04 0 26,92 0,04 
31/07/2018 200 172,56 0 27,4 0,04 
31/08/2018 200 172,09 0 27,87 0,04 
30/09/2018 200 171,63 0 28,33 0,04 
31/10/2018 200 171,17 0 28,79 0,04 
30/11/2018 200 170,71 0 29,25 0,04 
31/12/2018 200 170,25 0 29,71 0,04 
31/01/2019 200 169,79 0 30,17 0,04 
28/02/2019 200 169,38 0 30,58 0,04 
31/03/2019 200 168,92 0 31,04 0,04 
30/04/2019 200 168,48 0 31,48 0,04 
31/05/2019 200 168,03 0 31,93 0,04 
30/06/2019 200 167,6 0 32,36 0,04 
31/07/2019 200 167,15 0 32,81 0,04 
31/08/2019 200 166,71 0 33,25 0,04 
30/09/2019 200 166,28 0 33,68 0,04 
31/10/2019 200 165,84 0 34,12 0,04 
30/11/2019 12.847,40 10.625,38 0 2.218,44 3,58 

 
El fraccionament serà domiciliat al compte facilitat per l'obligat al pagament de l'entitat 
2100-1912-72-0100050566 
 
A l'última fracció s'ha d'afegir l'import de les costes que es puguin generar a partir d'ara 
i en especial les relatives a la mesura cautelar proposada. 
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D'acord amb l'article 26.6 de la Llei general tributària, els interessos de demora es 
modificaran si així es preveu a les corresponents Lleis de pressupostos de l'Estat.  
 
Segon.- Acceptar la mesura cautelar proposada per l'obligat al pagament en garantia 
del fraccionament acordat en el punt anterior. 
 
Tercer.- Adoptar la mesura cautelar en garantia del fraccionament acordat mitjançant 
l'embargament preventiu de l'immoble inscrit en el Registre de la Propietat de 
Granollers 2, finca núm. 12635, volum 3046, llibre 266, foli 22, inscripció primera, per 
l'import principal del deute, els interessos de demora que es meritin com a 
conseqüència del fraccionament, més un 25 per 100 de la suma d'ambdues partides. 
 
Quart.- L'incompliment en el pagament de qualsevol de les fraccions acordades, la 
impossibilitat jurídica d'inscripció de la mesura cautelar acceptada o la constitució amb 
anterioritat a l'anotació preventiva d'embargament en garantia del fraccionament 
acordat d'altres càrregues o gravàmens diferents dels coneguts per aquesta 
Administració segons certificació de càrregues expedida pel Registrador de la 
Propietat de GRANOLLERS 2, aportada amb la sol·licitud del fraccionament, implicarà 
la resolució del fraccionament concedit de totes les fraccions pendents i habilitarà 
aquesta Administració per a la prossecució del procediment de constrenyiment pel 
total deute pendent en el moment de la resolució, mitjanant la conversió a definitiva de 
la mesura cautelar i la seva posterior execució. 
 
Cinquè.- Donar trasllat a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
del present per tal que procedeixi a la instrumentació i aplicació d’aquest acord, amb 
les garanties establertes als articles 65 i 82 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, i en especial a l'article 49 del Reglament general de recaptació 
aprovat per  Real Decret 939/2005, de 29 de juliol. 
 
 
10.3.- El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la 
titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se a l’article 7.1 de l’esmentat text legal 
que dites facultats es podran delegar en altres entitats locals en el territori de les quals 
estigui integrat el municipi. 
 
A l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast de la col·laboració que la 
Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments de la província, en matèria de gestió 
dels seus ingressos, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària, aquest 
Ajuntament, amb anterioritat, ha acordat delegar en la Diputació de Barcelona un 
conjunt ample de funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels seus 
ingressos. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va gestionar la reparcel·lació i posterior urbanització de 
la Unitat d’actuació II Ca l’Oliveres, finançat íntegrament pels propietaris de l’esmentat 
sector mitjançant la imposició de Quotes Urbanístiques. 
 
Davant l’impossibilitat de pagar en els terminis establerts el Sr. J.S. N. amb DNI: --------
--- com a propietari de la finca adjudicada E de la reparcel·lació de la Unitat d’actuació 
II ca l’Oliveres, situada al carrer Anselm Clavé núm. ---- i Castelló de la Plana -------, va 
sol·licitat el fraccionament de les Quotes Urbanístiques amb pagaments de 200 euros 
mensuals. 
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Atès que el Sr. J. S. N., manifesta la impossibilitat d’obtenir aval solidari d’entitat de 
crèdit sol·licita l’adopció de mesures cautelars consistents en l’embargament preventiu 
de l’immoble de la seva propietat inscrita en el Registre de la Propietat Granollers-2 , 
Tom 2811, llibre 229, foli 40 finca 12152 de Lliçà d’Amunt per l’import principal del 
deute, els interessos  de demora que es meritin com a conseqüència del 
fraccionament, més un 25% de la suma d’ambdues partides 
 
Atesa la situació econòmica actual i les conseqüències que aquesta està generant en 
la recaptació dels ingressos municipals, i a fi de conciliar la defensa dels interessos de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt amb les màximes facilitats que els ciutadans han de 
tenir per poder fer efectiu el pagament dels seus deutes 
 
Atès l’acord de reserva de facultats acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
en data 29 d’octubre de 2009 en virtut del qual l’Ajuntament es reserva la facultat de 
realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, 
les facultats d’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 de la totalitat 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.- Concedir al Sr. J. S. N.  amb DNI: -------------- el fraccionament per un import 
de 200 € mensuals per fer efectiu el deute en concepte de  Quotes Urbanístiques amb 
càrrec valor 623994/01, 647985/01 i 670235/01, per un import de principal de 
23.079,16 euros, recàrrec de constrenyiment i els interessos de demora, en els 
terminis i imports que seguidament es detallen: 
 

Data Quota Principal Recàrrec Interessos Costes 
30/11/2016 200 149,89 14,99 35 0,12 
31/12/2016 200 149,53 14,95 35,4 0,12 
31/01/2017 200 149,18 14,92 35,78 0,12 
28/02/2017 200 148,86 14,89 36,13 0,12 
31/03/2017 200 148,5 14,85 36,53 0,12 
30/04/2017 200 148,17 14,82 36,89 0,12 
31/05/2017 200 147,82 14,78 37,28 0,12 
30/06/2017 200 147,48 14,75 37,65 0,12 
31/07/2017 200 147,13 14,71 38,04 0,12 
31/08/2017 200 146,79 14,68 38,42 0,11 
30/09/2017 200 146,46 14,65 38,78 0,11 
31/10/2017 200 146,12 14,61 39,16 0,11 
30/11/2017 200 145,79 14,58 39,51 0,12 
31/12/2017 200 145,45 14,54 39,9 0,11 
31/01/2018 200 145,12 14,51 40,26 0,11 
28/02/2018 200 144,81 14,48 40,59 0,12 
31/03/2018 200 144,48 14,45 40,96 0,11 
30/04/2018 200 144,16 14,42 41,3 0,12 
31/05/2018 200 143,84 14,38 41,67 0,11 
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30/06/2018 200 143,51 14,35 42,03 0,11 
31/07/2018 200 152,78 1,97 45,23 0,02 
31/08/2018 200 153,95 0 46,05 0 
30/09/2018 200 153,59 0 46,41 0 
31/10/2018 200 150 7,1 42,87 0,03 
30/11/2018 200 149,46 7,47 43,03 0,04 
31/12/2018 200 149,11 7,46 43,39 0,04 
31/01/2019 200 148,75 7,44 43,77 0,04 
28/02/2019 200 148,44 7,42 44,1 0,04 
31/03/2019 200 148,09 7,4 44,47 0,04 
30/04/2019 200 147,75 7,39 44,82 0,04 
31/05/2019 200 147,4 7,37 45,19 0,04 
30/06/2019 200 147,07 7,35 45,54 0,04 
31/07/2019 200 146,72 7,34 45,9 0,04 
31/08/2019 200 146,38 7,32 46,26 0,04 
30/09/2019 200 146,05 7,3 46,61 0,04 
31/10/2019 200 145,71 7,29 46,97 0,03 
30/11/2019 25.667,67 17.764,82 2.364,06 5.532,03 6,76 

 
El fraccionament serà domiciliat al compte facilitat per l'obligat al pagament de l'entitat 
0182-9792-57-0200011667.  
 
A l'última fracció s'ha d'afegir l'import de les costes que es puguin generar a partir d'ara 
i en especial les relatives a la mesura cautelar proposada. 
 
D'acord amb l'article 26.6 de la Llei general tributària, els interessos de demora es 
modificaran si així es preveu a les corresponents Lleis de pressupostos de l'Estat.  
 
Segon.- Acceptar la mesura cautelar proposada per l'obligat al pagament en garantia 
del fraccionament acordat en el punt anterior. 
 
Tercer.- Adoptar la mesura cautelar en garantia del fraccionament acordat mitjançant 
l'embargament preventiu de l'immoble inscrit en el Registre de la Propietat de 
Granollers 2, finca núm. 12151, volum2811, llibre 229, foli 36, inscripció primera, per 
l'import principal del deute, els interessos de demora que es meritin com a 
conseqüència del fraccionament, més un 25 per 100 de la suma d'ambdues partides. 
 
Quart.- L'incompliment en el pagament de qualsevol de les fraccions acordades, la 
impossibilitat jurídica d'inscripció de la mesura cautelar acceptada o la constitució amb 
anterioritat  a l'anotació preventiva d'embargament en garantia del fraccionament 
acordat d'altres càrregues o gravàmens diferents dels coneguts per aquesta 
Administració segons certificació de càrregues expedida pel Registrador de la 
Propietat de GRANOLLERS 2, aportada amb la sol·licitud del fraccionament, implicarà 
la resolució del fraccionament concedit de totes les fraccions pendents i habilitarà 
aquesta Administració per a la prossecució del procediment de constrenyiment pel 
total deute pendent en el moment de la resolució, mitjanant la conversió a definitiva de 
la mesura cautelar i la seva posterior execució. 
 
Cinquè.- Donar trasllat a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
del present per tal que procedeixi a la instrumentació i aplicació d’aquest acord, amb 
les garanties establertes als articles 65 i 82 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
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general tributària, i en especial a l'article 49 del Reglament general de recaptació 
aprovat per  Real Decret 939/2005, de 29 de juliol. 
 
 
10.4.- El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la 
titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se a l’article 7.1 de l’esmentat text legal 
que dites facultats es podran delegar en altres entitats locals en el territori de les quals 
estigui integrat el municipi. 
 
A l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast de la col·laboració que la 
Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments de la província, en matèria de gestió 
dels seus ingressos, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària, aquest 
Ajuntament, amb anterioritat, ha acordat delegar en la Diputació de Barcelona un 
conjunt ample de funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels seus 
ingressos. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va girar en quatre terminis la liquidació definitiva de les 
Quotes Urbanístiques de la unitat d’actuació II Ca l’Oliveres, al Sr. C.P.R. amb DNI: ----
------, per les finques de la seva propietat situades al carrer Castelló de la Plana ------- i 
la del carrer Alacant, -------. 
 
En data 7 d’octubre de 2015, el Jutjat contenciós administratiu número 17 de 
Barcelona va dictar sentència en el recurs ordinari 214/2013, en el qual es va 
impugnar el primer termini de la quota urbanística definitiva del projecte de 
reparcel·lació de la unitat d’actuació II Ca l’Oliveres, i va declarar que l’Ajuntament ha 
de girar noves liquidacions ajustades a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya de 13 d’abril de 2015. 
 
L’Ajuntament ha calculat l’import de les noves liquidacions segons la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de 13 d’abril de 2015, tenint en compte el cost efectiu de 
les obres que resulta de les certificacions d’obra aprovades i en qual és s’ha exclòs la 
partida d’IVA de 132.947,39€, i tampoc s’han de repercutir les despeses de les obres 
executades fora de l’àmbit d’actuació. 
 
Per aquest motiu es proposa donar de baixa la liquidacions del primer termini de les 
Quotes Urbanístiques de la Unitat d’actuació II Ca l’Oliveres, a nom del Sr. C.P. R.amb 
DNI: ---------, de les finques de la seva propietat situades al carrer Castelló de la Plana 
----- amb càrrec valor 706410/006 i la del carrer Alacant, ------ amb càrrec valor 
706410/008.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa de les liquidacions del primer termini de les Quotes 
Urbanístiques de la Unitat d’actuació I Ca l’Oliveres, a nom del Sr. C.P. R.amb DNI: ----
-----, per les finques de la seva propietat situades al carrer Castelló de la Plana ----- 
amb càrrec valor 706410/006 i la del carrer Alacant, ----- amb càrrec valor 706410/008. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, a l’Organisme de Gestió Tributària i a 
la intervenció Municipal. 
 
 
10.5.- El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, 
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liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la 
titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se a l’article 7.1 de l’esmentat text legal 
que dites facultats es podran delegar en altres entitats locals en el territori de les quals 
estigui integrat el municipi. 
 
A l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast de la col·laboració que la 
Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments de la província, en matèria de gestió 
dels seus ingressos, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària, aquest 
Ajuntament, amb anterioritat, ha acordat delegar en la Diputació de Barcelona un 
conjunt ample de funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels seus 
ingressos. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va girar en quatre terminis la liquidació definitiva de les 
Quotes Urbanístiques de la unitat d’actuació II Ca l’Oliveres, al Sr. C. P. R. amb DNI: --
------------ per les finques de la seva propietat situades al carrer Castelló de la Plana ----
i la del carrer Alacant, -----. 
 
En data 7 d’octubre de 2015, el Jutjat contenciós administratiu número 17 de 
Barcelona va dictar sentència en el recurs ordinari 214/2013, en el qual es va 
impugnar el primer termini de la quota urbanística definitiva del projecte de 
reparcel·lació de la unitat d’actuació II Ca l’Oliveres, i va declarar que l’Ajuntament ha 
de girar noves liquidacions ajustades a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya de 13 d’abril de 2015. 
 
L’Ajuntament ha calculat l’import de les noves liquidacions segons la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de 13 d’abril de 2015, tenint en compte el cost efectiu de 
les obres que resulta de les certificacions d’obra aprovades i en qual és s’ha exclòs la 
partida d’IVA de 132.947,39€, i tampoc es s’han repercutit les despeses de les obres 
executades fora de l’àmbit d’actuació. 
 
Per aquest motiu es proposa donar de baixa les liquidacions del primer termini de les 
Quotes Urbanístiques de la Unitat d’actuació II Ca l’Oliveres, a nom del Sr. C. P. R 
amb DNI: ----------, de les finques de la seva propietat situades al carrer Castelló de la 
Plana ----- amb càrrec valor 706410/005 i la del carrer Alacant, ------ amb càrrec valor 
706410/007. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa de les liquidacions del primer termini de les Quotes 
Urbanístiques de la Unitat d’actuació II Ca l’Oliveres, a nom del Sr. C. P. R. amb DNI: -
---------, per les finques de la seva propietat situades al carrer Castelló de la Plana ---- 
amb càrrec valor 706410/005 i la del carrer Alacant, ----- amb càrrec valor 706410/007. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, a l’Organisme de Gestió Tributària i a 
la intervenció Municipal. 
 
 
10.6.- El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la 
titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se a l’article 7.1 de l’esmentat text legal 
que dites facultats es podran delegar en altres entitats locals en el territori de les quals 
estigui integrat el municipi. 
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A l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast de la col·laboració que la 
Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments de la província, en matèria de gestió 
dels seus ingressos, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària, aquest 
Ajuntament, amb anterioritat, ha acordat delegar en la Diputació de Barcelona un 
conjunt ample de funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels seus 
ingressos. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va girar en quatre terminis de la liquidació definitiva de 
les Quotes Urbanístiques de la unitat d’actuació II Ca l’Oliveres, al Sr. C.P.R. amb DNI: 
---------, per les finques de la seva propietat situades al carrer Castelló de la Plana ----- i 
la del carrer Alacant, -----. 
 
En data 25 de febrer de 2016, el Jutjat contenciós administratiu número 8 de 
Barcelona va dictar sentència en el recurs ordinari 82//2013, en el qual es va impugnar 
el segon termini de la quota urbanística definitiva del projecte de reparcel·lació de la 
unitat d’actuació II Ca l’Oliveres, i va declarar que l’Ajuntament ha de girar noves 
liquidacions ajustades a la Sentència número 263/2015 del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya de 13 d’abril de 2015. 
 
L’Ajuntament ha calculat l’import de les noves liquidacions segons la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de 13 d’abril de 2015, tenint en compte el cost efectiu de 
les obres que resulta de les certificacions d’obra aprovades i en qual és s’ha exclòs la 
partida d’IVA de 132.947,39€, i tampoc s’han de repercutir les despeses de les obres 
executades fora de l’àmbit d’actuació. 
 
Per aquest motiu es proposa donar de baixa les liquidacions del segon termini de les 
Quotes Urbanístiques de la Unitat d’actuació II Ca l’Oliveres, a nom del Sr. C. P.R. 
amb DNI: ---------, de les finques de la seva propietat situades al carrer Castelló de la 
Plana ----- amb càrrec valor 681767/006 i la del carrer Alacant, ----- amb càrrec valor 
681767/008  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la baixa de les liquidacions del segon termini de les Quotes 
Urbanístiques de la Unitat d’actuació II Ca l’Oliveres, a nom del Sr. C. P. R.t amb DNI: 
---------, per les finques de la seva propietat situades al carrer Castelló de la Plana ----
amb càrrec valor 681767/006 i la del carrer Alacant, ----- amb càrrec valor 681767/008. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, a l’Organisme de Gestió Tributària i a 
la intervenció Municipal. 
 
 
10.7.- El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la 
titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se a l’article 7.1 de l’esmentat text legal 
que dites facultats es podran delegar en altres entitats locals en el territori de les quals 
estigui integrat el municipi. 
 
A l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast de la col·laboració que la 
Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments de la província, en matèria de gestió 
dels seus ingressos, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària, aquest 
Ajuntament, amb anterioritat, ha acordat delegar en la Diputació de Barcelona un 
conjunt ample de funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels seus 
ingressos. 
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L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va girar en quatre terminis la liquidació definitiva de les 
Quotes Urbanístiques de la unitat d’actuació II Ca l’Oliveres, al Sr. C. P. R. amb DNI: --
-------, per les finques de la seva propietat situades al carrer Castelló de la Plana ----- i 
la del carrer Alacant, -----. 
 
En data 25 de febrer de 2016, el Jutjat contenciós administratiu número 8 de 
Barcelona va dictar sentència en el recurs ordinari 82//2013, en el qual es va impugnar 
el segon termini de la quota urbanística definitiva del projecte de reparcel·lació de la 
unitat d’actuació II Ca l’Oliveres, i va declarar que l’Ajuntament ha de girar noves 
liquidacions ajustades a la Sentència número 263/2015 del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya de 13 d’abril de 2015. 
 
L’Ajuntament ha calculat l’import de les noves liquidacions segons la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de 13 d’abril de 2015, tenint en compte el cost efectiu de 
les obres que resulta de les certificacions d’obra aprovades i en qual és s’ha exclòs la 
partida d’IVA de 132.947,39€, i tampoc es s’han repercutit les despeses de les obres 
executades fora de l’àmbit d’actuació. 
 
Per aquest motiu es proposa donar de baixa les liquidacions del segon termini de les 
Quotes Urbanístiques de la Unitat d’actuació II Ca l’Oliveres, a nom del Sr. C.P.R. amb 
DNI: ---------, de les finques de la seva propietat situades al carrer Castelló de la Plana 
---- amb càrrecs valor 681767/005 i la del carrer Alacant, ---- amb càrrecs valor 
681767/007. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- aprovar la baixa de les liquidacions  del segon termini de les Quotes 
Urbanístiques de la Unitat d’actuació II Ca l’Oliveres, a nom del Sr. C.P. R. amb DNI: --
--------, per les finques de la seva propietat situades al carrer Castelló de la Plana ----
amb càrrecs valor 681767/005 i la del carrer Alacant, ---- amb càrrecs valor 
681767/007. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, a l’Organisme de Gestió Tributària i a 
la intervenció Municipal. 
 
 
11 – NOMENAMENT D’UN XOFER ADSCRIT A LA BRIGADA MUNICIPAL 
 
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador del concurs de mèrits per a la 
provisió, per promoció interna, d’una plaça de xofer adscrit a la Brigada Municipal  
(grup AP) en el personal laboral fix de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Nomenar al senyor J. P. H. xofer adscrit a la Brigada Municipal (grup AP), dins 
el personal laboral fix de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Comunicar a l’interessat el seu nomenament. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al departament de Recursos Humans de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt i publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
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12 – NOMENAMENT DE DUES ADMINISTRATIVES ADSCRITES A LA POLICIA 
LOCAL 
 
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador del concurs oposició per a la 
provisió, de dues places d’administratius/ves adscrites a la Policia Local de Lliçà 
d’Amunt, enquadrades a l’escala d’administració general, escala bàsica, grup de 
titulació C1 en el personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Nomenar a les senyores M. E. C. i M. M. O. M., com a administratives 
adscrites a la Policia Local de Lliçà d’Amunt,  dins el personal laboral fix de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, enquadrades a l’escala d’administració general, escala 
bàsica, grup de titulació C1, en el personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt 
 
Segon.- Comunicar a les interessades el seu nomenament. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al departament de Recursos Humans de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt i publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
13 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS 
 
13.1.- 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: 
 

- MAG; un ajut de 150 € per a alimentació, a raó de 50 € mensuals. 
- RMH; un ajut de 90 € per a alimentació i transport, desglossats en dues 

targetes de transport T-10 i 30€ mensuals per a alimentació durant tres mesos, 
així mateix es revoca l’ajut de 39,3€ per la compra de dues targetes T-mes de 
dues zones, aprovat per la Junta de Govern Local de 27/6/16. 

- LMC; un ajut de 340€ per a alimentació, a raó de 80€ mensuals. 
- M 
- RR; un ajut de 150€ per a alimentació, a raó de 50e mensuals. 
- MPM, un ajut de 90€ per a alimentació, a raó d e30€ mensuals. 
- YMM; un ajut de 240€ per a alimentació, en tres lliuraments mensuals de 80€. 
- Anna Sarabia Codina; un ajut de 90€ per a medicació. 
- IMP; un ajut de 300€ per a alimentació en tres lliuraments mensuals de 100€. 
- ÁJG, un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, en lliuraments de 120€ 

mensuals. 
- ETE, un ajut de 150€ per a alimentació, a raó de 50€ mensuals. 
- Ana Reyes Iglesias; un ajut de 130€ per a sortides escolars per vetllar la 

integració social dels infants. 
- ODC; un ajut de 200€ per a sortida escolar, treball de síntesi. 
- ESM; un ajut de 300€ per a alimentació, a raó de 100€ mensuals. 
- ERG; un ajut de 360€ en concepte d’alimentació i higiene, en lliuraments de 

120€ mensuals. 
- EMP; un ajut de 20€ en concepte d’higiene. 
- ESM; un ajut de 34,70€, per a llibres escolars. 
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- JBP; prestació del servei de treballadora familiar, en règim de copagament de 
23,40 hores mensuals. 

- VML; un ajut de 200€ per a jut a un enterrament; a retornar en el termini de 12 
mesos. 

- MLC; un ajut de 90 € per a alimentació, en tres lliuraments mensuals de 30€. 
- Vicenta Sánchez Bermudez; prestació del servei de teleassistència en règim de 

copagament de 8,43 € mensuals. 
-  
- ESM; un ajut de 16,5 €, en concepte de transport públic. 
- IB; un ajut de 26,75€, en concepte de transport públic. 
- MHP; un ajut de 198,60€ per complement farmacèutic per prescripció mèdica. 
- SPA; un ajut de 347,72€ per a llibres i material escolar. 
- IB, REVOCACIÓ d’un ajut  de 105€ per a transport, atorgat per la Junta de 

Govern Local de 17/10/16, per haver-se produït un error. 
- BAL; REVOCACIÓ de l’ajut de transport de 126,35€ atorgat per la Junta de 

Govern Local, perquè ha marxat a viure fora i ja no l’ha d’utilitzar. 
- IB; un ajut de 199,20€ per a transport públic (T jove de 3 zones) 
- GFA; un ajut de 198,62€ per pagar factures de subministrament d’aigua i de 

llum. 
 

- Atorgar les següents beques de menjador, curs 2016/2017:  
 
AHC, (escola Lliçà) 100% beca: 1.091,2 € 
ICL (escola Rosa Oriol) 75% beca: 818,4 € 
GAP (escola Martí i Pol) 75% beca: 655,65 € 
MAF (escola Lliçà) 25% beca: 272,80 € 

 
 
13.2.- BONIFICACIÓ I FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS I TAXES 
MUNICIPALS 
 
13.2.1.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de la senyora M. N. B., 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: 
  
Segon.- Aprovar la continuació del fraccionament del pagament del deute pendent en 
impostos i taxes municipals de la senyora M. N. B., en quotes mensuals de 150€. 
 
Tercer.- Revisar aquest acord en el termini de de dos anys. 
 
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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13.2.2.-, El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de la senyora D. R. Q., 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: 
  
Segon.- Aprovar la continuació del fraccionament del pagament del deute pendent en 
impostos i taxes municipals de la senyora D. R. Q., en quotes mensuals de 50€. 
 
Tercer.- Revisar aquest acord en el termini de de dos anys. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la interessada i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
 
13.2.3.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica del senyor D. S. 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 a D. S. C., corresponent al 50% dels 
impostos pendents de l’IBI, i recollida d’escombraries dels anys 2013, 2014 i 2015. 
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant 50% 
dels impostos indicats al punt primer, 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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13.2.4.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica de la senyora P. L. R., 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 P. L. R., corresponent al 50% dels 
impostos pendents de l’IBI, i recollida d’escombraries de l’any 2015. 
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant 50% 
dels impostos indicats al punt primer, 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 la interessada i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
 
13.2.5.- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-
econòmica del senyor R. D. 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 a R. D. C., corresponent al 50% dels 
impostos pendents de l’IBI, recollida d’escombraries i Impost de circulació de vehicles 
dels anys 2012, 2013, 2014 i 2015. 
 
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant 50% 
dels impostos indicats al punt primer, afegint-hi els del present exercici de 2016, 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 de de dos anys. 
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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. 
 
 
13.3.- RENÚNCIA AL RECURS TÈCNIC DE LA DIPUTACIÓ “MILLORA DEL 
PROCÉS D’INTERVENCIÓ DE L’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA 
EN RISC” 
 
Es comunica a la Junta de Govern Local la renúncia del recurs de suport tècnic 
demanat a la Diputació de Barcelona “Millora del procés d’intervenció de l’atenció a la 
infància i l’adolescència en risc”, donat que un cop reunits amb els tècnics referents de 
la Diputació, aconsellen que es millor fer primer el recurs de suport socioeducatiu a 
Can Godanya (actualment en procés d’assessorament tècnic), i cal renunciar per això 
a aquest exposat. 
 
Vista la proposta del Regidor d’acció social. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Renunciar al recurs tècnic de la Diputació de Barcelona, registre PTM: 1640013749, 
“Millora del procés d’intervenció de l’atenció a la infància i l’adolescència en risc”  
 
 
14 – AFERS SOBREVINGUTS 
 
14.1.- CONTRACTE D'ARRENDAMENT  L’HABITATGE SITUAT AL CARRER 
ANSELM CLAVÉ, 87 2N 1A AMB LA FINALITAT DE DESTINAR-LO A 
L'ACOLLIMENT DE REFUGIATS 
 
El dia 24 de setembre de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va aprovar per 
unanimitat una moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels 
conflictes armats a la mediterrània.  
 
Des de la regidoria de cooperació d’aquest ajuntament s’ha estat treballant amb la 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) per a fer possible el compromís que es 
va adquirir el passat setembre de 2015. 
 
Per a poder ser municipi acollidor cal complir alguns requisits, com ara, disposar d’un 
habitatge on poder allotjar a la família acollida. 
 
Desprès d’un cert temps buscant un allotjament que complís els requisits mínims 
necessaris per efectuar l’acolliment, s’ha trobat un habitatge situat al carrer Anselm 
Clavé, 87 2n 1a que compleix amb les característiques necessàries marcades pel 
CCAR. 
 
En aquest sentit, s’adjunta a aquesta proposta d’acord model del contracte 
d’arrendament de l’immoble abans esmentat. 
 
Vista la proposta del Regidor de Centres Cívics, Cooperació, Atenció al Ciutadà i 
Ocupació, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el document de lloguer de l’immoble situat al carrer Anselm Clavé, 87 
2n 1a., amb la finalitat de destinar-lo a l’acolliment de refugiats 
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Segon.- Signar el contracte de lloguer per a poder formalitzar l’arrendament. 
 
 
14.2.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB LA COMISSIÓ 
CATALANA D'AJUDA AL REFUGIAT (CCAR) PER A L'ACOLLIMENT DE 
REFUGIATS A LLIÇÀ D'AMUNT 
 
El passat 24 de setembre de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va aprovar 
per unanimitat una moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels 
conflictes armats a la mediterrània. 
 
Des de la Regidoria de Cooperació d’aquest ajuntament s’ha estat treballant amb la 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) per donar realitat a l’acord pres el 2015 
i convertir Lliçà d’Amunt en un veritable municipi acollidor. 
 
En aquest sentit, s’ha redactat un conveni amb l’objectiu de recollir aquesta 
col·laboració entre els dos organismes, el qual s’adjunta a aquesta proposta. 
 
Vista la proposta del Regidor de Centres Cívics, Cooperació, Atenció al Ciutadà i 
Ocupació,  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de Col·laboració amb la Comissió Catalana d’Ajuda al 
refugiat CCAR per a l’acolliment de refugiats a Lliçà d’Amunt. 
 
 
14.3.- SOL·LICITUD DE BESTRETA ESPECIAL PER LA FIRA DE NADAL 2016 
 
Entre els dies 10 i 11 de desembre de 2016 organitzem la Fira de Nadal i entitats, i 
algunes de les activitats que s’hi efectuen, com ara el Tió més divertit del món, entre 
d’altres, requereixen la compra de material de decoració i altres en petit comerç.  
 
Vista la proposta del Regidor de Cultura, Serveis Municipals i Comunicació i Relacions 
Institucionals 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’assignació d’una bestreta especial per a la Fira de Nadal 2016, 
d’import 600€. 
 
Segon.- Designar a la tècnica de Cultura, com a responsable de la mateixa, així com 
de la justificació posterior de les despeses generades per l'activitat. 
 
Tercer.- Que la bestreta en qüestió sigui disponible a partir del dia 15 de novembre. 
 
 
14.4.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES 
ACTIVITATS ESPORTIVES I ACTES QUE TINGUIN UN IMPACTE SIGNIFICATIU EN 
EL CONJUNT DEL SISTEMA ESPORTIU A CATALUNYA O DE RELLEVÀNCIA 
SOCIAL I HISTÒRICA, EXECUTATS DURANT LA TEMPORADA 2015-2016 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va sol·licitar l’ajut pertinent al Consell Català de l’Esport dins 
la convocatòria d’ajuts per a la realització d’activitats que tinguin impacte significatiu en el 
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conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica, executats durant 
la temporada 2015- 2016, i va presentar la justificació i la documentació requerida. 
 
El Consell Català de l’Esport ha publicat al tauler d’anuncis de la Generalitat, la Proposta de 
resolució provisional de concessió d’ajuts per a activitats esportives i actes amb impacte 
significatiu de la temporada 2015-2016, havent-nos atorgat un ajut de 4.000 €.  
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ja ha assumit les despeses pressupostades per 
l’esdeveniment 24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotors. 
 
Vista la proposta de la Regidoria d’Esports 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 4.000,00 €, atorgada pel Consell Català de l’Esport dins 
la Convocatòria d’ajuts per a la realització de les activitats esportives i actes que tinguin un 
impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i 
històrica, executats durant la temporada 2015-2016, per la realització del l’esdeveniment 24 
Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotors 
 
Segon.- Trametre aquest acord al Consell Català de l’Esport. 
 
 
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  
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