ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
25 DE MARÇ DE 2019

Lliçà d’Amunt, 25 de març de 2019.
A les 17,10 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 i regidores Maria del Mar Pedrerol Villarroya, Jordi
Juárez Heredia, Yolande Rose Georgette Rabault i Manel Busquets Mateu. S’ha
excusat el regidor Antonio Polo Lama. 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 la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local,
que fou el dia 18 de març de 2019.

2 - DESPESES
No se n’han presentat

3 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada
usuari i la proposta del Regidor de benestar i família, la Junta de Govern Local, acorda
atorgar els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social:
P. 130; pagament de 58,74€ corresponent a la taxa de residus domèstics del pis
d’ús social del carrer de l’Aliança, 20, bxs. 2a., d’acord amb que estipula el
contracte de lloguer..
P. 228, ADL; un ajut de 106,89€ per pagar deute de subministrament elèctric i evitar
el tall del subministrament.
P. 230, FJFL; un ajut de 120€ en concepte de targeta moneder per a alimentació.
P. 232, MDBR; Prestació del servei de teleassistència.
P. 233; MCMR; un ajut de 280 € en concepte d’alimentació repartits en tres
lliuraments mensuals.
P. 234; KSM; un ajut de 102€ per a transport públic.
P. 235; FM; un ajut de 145,7 € per a la compra de bombones de butà.
P. 236; MPG; un ajut de 145,7 € per a la compra de bombones de butà.
P. 237; MJMN; un ajut de 145,7 € per a la compra de bombones de butà.
P. 238; LH; un ajut de 112,2 € per la renovació de passaport i transport públic.
P. 241; MOG; un ajut de 80,40€ per a transport públic.
P. 244; MNSP; un ajut de 108€ per a transport públic.
P. 245; ARI un ajut de 162€ per a trasnport públic.
P. 246; MNSP; un ajut de 150 per a medicació
P. 247; AMSC; un ajut de 180 € per a alimentació repartits en tres lliuraments
mensuals, 60 € per a higiene, i 278 € per a bombones d ebutà.
P. 249; COG; prestació del Servei de Teleassistència
P. 250; DAG; prestació del Servei de Teleassistència
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P. 251; APS; prestació del Servei de Teleassistència, en règim de copagament de
7,21€ mensuals.

4 – AFERS DEL MERCAT SETMANAL (P. 229)
El titular de la parada número 34 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt,
ha demanat, per instància amb registre d’entrada número 2811, la baixa de la parada.
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:
Primer.- Aprovar la baixa del senyor A. S. M., com a titular de la parada 34 del mercat
setmanal de Lliçà d’Amunt, ja que està al corrent de les seves obligacions tributàries.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

5 - SUBROGACIÓ CONTRACTE ARRENDAMENT D’HABITATGE D’ACOLLIDA AL
CARRER ANSELM CLAVÉ 87 2N 1A (p. 231)
El dia 11 de novembre de 2016 l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va llogar un habitatge, situat
al carrer ------------------ amb l’objectiu de destinar-lo a vivenda habitual d’una família
refugiada que el municipi va acollir.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va cedir l’esmentat habitatge a la família ------------- que va
arribar al nostre municipi en qualitat de refugiat procedent de Síria.
El proper mes de maig, un cop assolits els objectius marcats al projecte d’acollida,
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt donarà per tancat el projecte i així ho ha comunicat a la
família acollida, la qual ha manifestat tenir interès en mantenir la seva residència en el
mateix habitatge que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va arrendar el novembre de 2016.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha proposat al propietari de l’habitatge un canvi de nom de
l’arrendatari, passant a ser titular de l’arrendament la senyora -----------------, en
representació de la família -------------, quedant l’Ajuntament com a avalador condicionat a
què, en cas d’impagament d’un rebut, tindrà dret a rescindir el contracte.
En conseqüència s’ha redactat un contracte d’arrendament de l’esmentat habitatge, on la
família ------------- es subrogarà a l’actual acord que té l’Ajuntament i el propietari de
l’habitatge.
Vista la proposta del Regidor de Centres Cívics, Cooperació, Atenció al Ciutadà i
Ocupació,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar el contracte d’arrendament de l’habitatge situat al carrer ------------------, on
l’Ajuntament adoptarà el paper d’avalador de la família -----------------.
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6 - CONVOCATÒRIA MITJANÇANT CONCURS OPOSICIO, MOBILITAT HORITZONTAL,
PER LA PROVISIO DE 1 PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL, ADSCRITA A LA POLICIA
LOCAL DE LLIÇÀ D’AMUNT (P. 239)
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs-oposició, mobilitat
horitzontal, d’una plaça d’agent de la policia local, adscrita a la Policia Local de l’Ajuntament de
Lliça d’Amunt.
Atès que en exercici de les competències atribuïdes per la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i
de règim local de Catalunya, en relació amb la Llei 7/85, de 2 d’abril, és possible efectuar la
convocatòria de les proves simultàniament, amb la subjecció a l’aprovació de les bases que
regeixen la convocatòria.
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria mitjançant concurs-oposició, mobilitat
horitzontal, d’una plaça d’agent de la policia local, adscrita a la policia local de l’Ajuntament de
Lliça d’Amunt.
Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies naturals, mitjançant anuncis
al e-tauler de la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, al Butlletí Oficial de la
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, considerant-se definitivament
aprovades en el cas que no es produïssin reclamacions.
Tercer.- Convocar una plaça d’agent de policia local a través de concurs-oposició, mobilitat
horitzontal, adscrita a la policia local de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament
l’anunci de la convocatòria.

7 - CONVOCATÒRIA MITJANÇANT CONCURSOPOSICIÓ,MITJANÇANT PROMOCIÓ
INTERNA, D’UNA PLAÇA DE CAPORAL/A VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT (P. 240)
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs oposició, d’una plaça de
caporal/a en règim funcionari mitjançant promoció interna, adscrita a la Policia Local de
l’Ajuntament de Lliça d’Amunt.
Atès que en exercici de les competències atribuïdes per la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i
de règim local de Catalunya, en relació amb la Llei 7/85, de 2 d’abril, d’aquesta corporació, és
possible efectuar la convocatòria de les proves simultàniament, amb subjecció a l’aprovació de
les bases que regeixen la convocatòria.
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir 1 plaça de caporal/a en
règim funcionari mitjançant promoció interna, adscrit a la Policia Local de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt.
Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies naturals, mitjançant anuncis
al e-tauler de la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, al Butlletí Oficial de la
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, considerant-se definitivament
aprovades en el cas que no es produïssin reclamacions.
Tercer.- Convocar per a la provisió d’una plaça de caporal/a adscrit a la Policia Local de
l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament l’anunci de la convocatòria.
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8 - ACCEPTACIÓ AJUT DEL FINANÇAMENT DE L'ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL
DEL CATÀLEG DE LA XARXA DE GOVERNS LOCAL DE L' ANY 2019 (P. 242)
La Diputació de Barcelona ha atorgat a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt un ajut per al
Finançament de l’àmbit de Benestar Social, del catàleg de la Xarxa de Govern Local de
l’any 2019, amb un import concedit de 43.007,04€, en relació a la proporció nº
habitants:15.111, codi XGL 19Y/265502.
Vista la proposta del regidor d’acció social;
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Acceptar de l’Ajut per al Finançament de l’àmbit de Benestar Social del Catàleg de
la Xarxa Govern Local de l’any 2019 de la Diputació de Barcelona, d’import 43.007,04€,
codi XGL 19Y/265502.
Segon.- Notificar i enviar document d’acceptació a la Diputació de Barcelona.

9 – ADJUDICACIÓ DE L’ARRENDAMENT DEL SERVEI DE RESTAURACIÓ DE LA
FIRA TENES 2019.
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació del Procediment per a
l’adjudicació de l’Arrendament del Servei de Restauració en el marc de la Fira del
Tenes de Lliçà d’Amunt 2019, que tindrà lloc al recinte de Can Malé el dies 3, 4 i 5 de
maig de 2019, per a l’adjudicació del contracte a l’empresa Tapes i Truites de Centre
S.L., que ha estat la única proposició presentada.
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes legalment,
ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte per a l’Arrendament del Servei de Restauració en el
marc de la Fira del Tenes de Lliçà d’Amunt, pels dies 3, 4 i 5 de maig de 2019, a
l’empresa Tapes i Truites de Centre S.L., d’acord amb la proposta de la Mesa de
contractació.
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, citant-lo per a que disposi la garantia
definitiva, d’import 150 euros, i a concórrer a la signatura del contracte dins el termini
de quinze hàbils des de la recepció d’aquesta notificació.

10 – CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DELS
TREBALLS DE MANTENIMENT I NETEJA D'UNA PART DELS ESPAIS VERDS
MUNICIPALS
Atès que el servei de manteniment d’una part dels espais verds municipals s’efectua
mitjançant la contractació d’una empresa externa i que l’actual concessió del servei es
troba en període de pròrroga,
La Regidoria de Medi Ambient ha redactat el Plec de clàusules administratives i el Plec de
condicions tècniques per a la licitació del Procediment pel manteniment i neteja d’una part
del espais verds municipals.
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Vista la proposta de la Regidora de medi ambient,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives i el Plec de Condicions Tècniques per
a la licitació del Procediment per a la contractació del manteniment i neteja d’una part dels
espais verds municipals.
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el presenta contracte.
Tercer.- Anunciar la licitació pública en el perfil del contractant.

11 – AFERS URGENTS
11.1. PROPOSTA DE GESTIÓ D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS DELEGATS A
L’ORGANISME
DE
GESTIÒ
TRIBUTÀRIA.
FRACCIONAMENT
QUOTES
URBANÍSTIQUES (Pr. 243)
11.1.1.- 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 està gestionant la urbanització del barri de Can
Franquesa, finançat íntegrament pels veïns de l’esmentat barri mitjançant la imposició
de Quotes Urbanístiques.
El Sr. F. J. G. G. com a propietari de la finca adjudicada B situada al carrer de -------- té
pendent de pagar els rebuts de les Quotes Urbanístiques amb càrrec-valor 1579432-2,
1635465-2 i 1811889-2
Davant l’impossibilitat d’efectuar el pagament en els terminis acordats el Sr. F.J.G.
G.amb DNI: -------- com a propietari de l’esmentada parcel·la va sol·licitar el
fraccionament de les quotes urbanístiques pendents en terminis mensuals de 200 €.
Atès que l’import del compte de liquidació provisional pagant en terminis de 200 €
mensual excedeix el termini de 36 mesos per deutes superiors de 5.000 euros de
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona.
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
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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.
ACORDA.:
Primer.- Aprovar el fraccionament de 200 euros mensuals dels rebuts amb càrrecvalor 1579432-2, 1635465-2 i 1811889-2 segons els terminis de pagament de l’article
62.2 de la Llei General Tributària, garantits amb la inscripció de la carrega urbanística
per les despeses inherents a la reparcel·lació pel sistema de cooperació, per tal de
garantir el cobrament integra del deute en concepte de Quotes Urbanístiques de la
Unitat d’Actuació XV Can Franquesa.
Segon.- 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.

11.1.2.- 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 està gestionant la urbanització del barri de Can
Franquesa, finançat íntegrament pels veïns de l’esmentat barri mitjançant la imposició
de Quotes Urbanístiques.
La Sra. E. B. D.com a propietària de la finques adjudicades C i D situades al carrer de
*--------------- té pendent de pagar els rebuts de les Quotes Urbanístiques amb càrrecvalor 908431-3, 908431-4, 1047472-3, 1047472-4, 1579432-3, 1579432-4, 1635464-3,
1635464-4, 1811889-3 i 1811889.
Davant l’impossibilitat d’efectuar el pagament en els terminis acordats la Sra. E.B. D.
amb DNI: -------- com a propietària de les esmentades parcel·les va sol·licitar el
fraccionament de les quotes urbanístiques pendents en terminis mensuals de 200 €.
Atès que l’import del compte de liquidació provisional pagant en terminis de 200 €
mensual excedeix el termini de 36 mesos per deutes superiors de 5.000 euros de
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona.
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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.
ACORDA.:
Primer.- Aprovar el fraccionament de 200 euros mensuals dels rebuts amb càrrecvalor 908431-3, 908431-4, 1047472-3, 1047472-4, 1579432-3, 1579432-4, 1635464-3,
1635464-4, 1811889-3 i 1811889 segons els terminis de pagament de l’article 62.2 de
la Llei General Tributària, garantits amb la inscripció de la carrega urbanística per les
despeses inherents a la reparcel·lació pel sistema de cooperació, per tal de garantir el
cobrament integra del deute en concepte de Quotes Urbanístiques de la Unitat
d’Actuació XV Can Franquesa.
Segon.- 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.

11.1.3.- 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 està gestionant la urbanització del barri de Can
Franquesa, finançat íntegrament pels veïns de l’esmentat barri mitjançant la imposició
de Quotes Urbanístiques.
El Sr. A. S. P. com a propietari de la finca adjudicada K situada al carrer de -------------------------- té pendent de pagar els rebuts de les Quotes Urbanístiques amb càrrec-valor
1047472-12, 1579432-12, 1635464-12 i 1811889-12
Davant l’impossibilitat d’efectuar el pagament en els terminis acordats el Sr. A.S. P.
amb DNI: --------- com a propietari de l’esmentada parcel·la va sol·licitar el
fraccionament de les quotes urbanístiques pendents en terminis mensuals de 300 €.
Atès que l’import del compte de liquidació provisional pagant en terminis de 300 €
mensual excedeix el termini de 36 mesos per deutes superiors de 5.000 euros de
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l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona.
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.
ACORDA.:
Primer.- Aprovar el fraccionament de 300 euros mensuals dels rebuts amb càrrecvalor 1047472-12, 1579432-12, 1635464-12 i 1811889-12 segons els terminis de
pagament de l’article 62.2 de la Llei General Tributària garantits amb la inscripció de la
carrega urbanística per les despeses inherents a la reparcel·lació pel sistema de
cooperació, per tal de garantir el cobrament integra del deute en concepte de Quotes
Urbanístiques de la Unitat d’Actuació XV Can Franquesa.
Segon.- 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.

11.1.4.- 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 gestionar la reparcel·lació i posterior urbanització de
la Unitat d’actuació II Ca l’Oliveres, finançat integrament 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 ............................, va sol·licitat el
fraccionament de les Quotes Urbanístiques amb pagaments de 500 euros mensuals
que va ser aprovat per Junta de Govern Local del dia 21 de novembre de 2012.
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Després de uns mesos de atendre el pagament de l’esmentat fraccionament va deixar
de pagar i des de aleshores no s’ha fet front a l’import pendent de les Quotes
Urbanístiques de la reparcel·lació de la Unitat d’actuació II ca l’Oliveres.
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.
ACORDA.:
Primer.- Suspendre el fraccionament al Sr. J. S. N. amb DNI: -------- al no haver
complert els terminis establerts per fer efectiu el deute en concepte de Quotes
Urbanístiques de la Unitat d’actuació II ca l’Oliveres, corresponen a la finca adjudicada
E amb càrrec valor 623994-1, 647985-1 i 670235-1.
Segon.- 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.

11.2.- CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE
REASFALTAT D’UN TRAM DEL CARRER RAMON LLULL
Vist l’informe, emès en data 21 de març de 2019, per JM M. tècnic municipal, de
necessitat i conformitat de contractar les obres de Reasfaltat d’un tram del carrer
Ramon Llull,
De conformitat amb el què disposen els articles 63.3. a) i 118 de la Llei 9/2017 de
contractes del Sector Públic, quan als contractes menors.
Vista la proposta de la Regidora d’Obres, Habitatge i Infraestructures i Equipaments
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Asfalts de l’Anoia, SL., el contracte menor de l’obra de
Reasfaltat d’un tram del carrer Ramon Llull, per un import de 12.244,98 Euros (IVA
inclòs), per un termini d’execució de 3 dies.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a despesa
màxima del contracte.
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Tercer.- La presentació de les factures per la prestació del servei es realitzarà en
format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament.

11.3.- CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE
REASFALTAT D’UN TRAM DEL CARRER PEP VENTURA I PAU GARGALLO. (Pr.
258)
Vist l’informe, emès en data 25 de març de 2019, per JM M., tècnic municipal, de
necessitat i conformitat de contractar les obres de Reasfaltat d’un tram del carrer Pep
Ventura i del carrer Pau Gargallo, i que s’adjunta com annex,
De conformitat amb el què disposen els articles 63.3. a) i 118 de la Llei 9/2017 de
contractes del Sector Públic, quan als contractes menors.
Vista al proposta de la Regidora d’Obres, Habitatge i Infraestructures i Equipaments
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Asfalts del Vallès, SA., el contracte menor de l’obra de
Reasfaltat d’un tram del carrer Pep Ventura i del carrer Pau Gargallo, per un import de
48.022,48 Euros (IVA inclòs), per un termini d’execució de 2 setmanes.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a despesa
màxima del contracte.
Tercer.- La presentació de les factures per la prestació del servei es realitzarà en
format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament.

11.4.- APROVACIÓ CERTIFICACIONS Ú I ÚNIQUES CORRESPONENTS ALS
LOTS 1, 2, 3, 4 I 5 DEL REASFALTAT DE DIFERENTS CARRERS. (Pr. 259)
Un cop realitzades les obres de Reasfaltat de diferents carrers del municipi, dividides en
diversos lots, per l’empresa Asfalts de l’Anoia SL, s’ha procedit a la seva liquidació
Vista la proposta de la Regidora d’obres, habitatges, infraestructures i equipaments,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar les certificacions corresponents a les obres de Reasfaltat de diferents
carrers del municipi, efectuades per l’empresa Asfalts de l’Anoia SL, que s’indiquen a
continuació:
-

Certificació 1 i única Lot 1 Reasfaltat carrers Ramon Casas i Empordà.. 45.213,51 €
Certificació 1 i única Lot 2 Reasfaltat carrer Francesc Macià .................. 31.306,33 €
Certificació 1 i única Lot 3 Reasfaltat carrer Marinada ............................. 12.341,27 €
Certificació 1 i única Lot 4 Reasfaltat carrer Pg. Can Salgot ..................... 8.454,30 €
Certificació 1 i única Lot 5 Reasfaltat carrers Formentera i PPCC .......... 17.779,18 €

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 17,30 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i
conforme, signaran l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica.
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LA SECRETÀRIA
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