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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL DIA 24 
DE SETEMBRE DE 2015 
 
 
Lliçà d’Amunt, 24 de setembre de 2015. 
 
A les 19,00 hores, a l’edifici municipal del carrer Folch i Torres, núm. 102-105, 
prèviament habilitat a tal efecte, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió 
ordinària de primera convocatòria, que presideix l’Alcalde Sr. Ignasi Simon i Ortoll. Hi 
assisteixen els regidors Jordi Juárez Heredia, Maria del Mar Pedrerol i Villarroya, 
Lourdes Maria Estéfano Orozco, Albert Iglesias Boza, Fran Sánchez Castilla, Joaquim 
Ferriol i Tarafa, Iban Martínez Asensio, Míriam Remolà i Elvira, Mercedes Mateo 
Fiérrez, Francisco Manuel León Cuenca, Antonio Polo Lama, Àngela Roca i Corts, 
Francisco Javier Millán Vidal, Manel Busquets i Mateu, Felip Tura i Torra i Enric Grau 
Comas. Foren assistits per la Secretària accidental de la Corporació, Sra. Gemma 
Navarro i Medialdea i per l’Interventor municipal Sr. Josep Vivancos i Monter. 
 
 
1 - PRESA DE POSSESSIÓ DELS NOUS REGIDORS SRS. FELIP TURA I ENRIC 
GRAU 
 
L’Alcalde - President, Sr. Ignasi Simon i Ortoll, assabentà a la Corporació del fet que 
s’havien rebut les credencials dels nous regidors que havien de substituir, 
respectivament, als senyors Miquel Ballester i Draper i Antoni Albaladejo Jiménez, i 
que, per tant, a continuació es procediria al jurament del càrrec de tots dos, perquè 
d’aquesta manera ja poguessin participar en les deliberacions d’aquest plenari. 
 
Aital efecte es formulà al Sr. Felip Tura i Torra, la següent pregunta : 
 

“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, amb lleialtat al 
rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut de Catalunya com a normes 
fonamentals de l’Estat ?” 

 
La pregunta fou contestada pel Sr. Felip Tura amb l’afirmatiu: 
 

 “ SÍ PROMETO, per imperatiu legal” 
 
Tot seguit, es procedí d’igual manera, formulant la pregunta al Sr. Enric Grau Comas: 
 

“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, amb lleialtat al 
rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut de Catalunya com a normes 
fonamentals de l’Estat ?” 

 
La pregunta fou contestada pel Sr. Enric Grau amb l’afirmatiu: 
 

 “ SÍ PROMETO, per imperatiu legal” 
 
 
 
2 – APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 
 
Posat en consideració dels membres del Ple municipal l’aprovació de l’acta de les 
sessions efectuades els dies 23 de juliol de 2015 –ordinària- i 2 de setembre de 2015 –
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extraordinària per la designació dels membres de les meses lectorals-; foren 
aprovades per unanimitat. 
 
 
2 - DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es donà compte dels Decrets d’Alcaldia emesos del dia 6 de juliol al 4 de setembre de 
2015, que van del número 400 al 519 del llibre de Registre de Decrets de l’Ajuntament.  
 
 
3 - DONAR COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ DEL SEGON TRIMESTRE 
DE 2015 
 
Es dona compte dels informes d’intervenció del segon trimestre de 2015 
 
 
4 – APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LAJUNTAMENT DE L’ANY 2014 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 es van sotmetre a 
informe de la Comissió Especial de Comptes amb data 23 de juliol de 2015. 
 
Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la Província del 4 
d’agost de 2015, pel període reglamentari, no s'ha presentat cap reclamació. 
 
Vist el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes.  
 
Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 
208 al 212 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
corresponents a l’exercici 2014.  
 
Segon. Rendir els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes.  

 
Oberta la deliberació, el regidor Jordi Juárez explicà que els comptes havien estat a 
exposició pública i no s’havien presentat al·legacions, per tant ara corresponia 
sotmetre a aprovació del Ple, per posteriorment ser tramesos als òrgans competents 
de fiscalització. 
 
El regidor Joaquim Ferriol comentà que hauria estat bé esperar els resultats de 
l’auditoria abans aprovar-los per si s’havia de corregir alguna cosa. Respecte als 
números concrets els indicadors pressupostaris a 31 de desembre de 2014, manifestà 
que aquests indicaven que l’Ajuntament havia fet pagament del 96% del que estava 
previst, però havia recaptat 3.400.000 euros menys. Quant al romanents comptables 
comentà que eren d’1.500.000, però la tresoreria estava a zero i que suposava que en 
l’actualitat això ja estava corregit. Pel que fa a partides concretes destacà que la 
partida de Festa Major de 2014 s’incrementava i sortia “molt de mare” respecte a la de 
la festa major d’anys anteriors. També remarcà que les partides de serveis socials 
havien assolit la mateixa quantitat del 2010, aspecte que considerava positiu, però que 
no creia que durant els anys 2011, 2012 i 2013 hi haguessin menys necessitats. Afegí 
que durant l’any 2014 s’havien creat partides que no estaven en el pressupost ni a 
modificacions pressupostàries, que si bé eren de petita quantia pel bé de l’ordre de la 
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gestió estaria bé que es creessin, per decret o modificació plenària. Finalment digué 
que el deute real era de 8.300.000 euros, perquè s’havia de comptar amb el deute per 
participació en els tributs de l’Estat. 
 
El Sr. Alcalde contestà que l’auditor principal era la Sindicatura de Comptes, i els 
comptes ja havien estat informats tant per l’Interventor com per la Diputació de 
Barcelona i que si s’esperés a tenir l’auditoria es sobrepassaria els terminis legals i per 
tant no es podia ajornar l’aprovació. Pel que feia a Serveis Socials, assenyalà que 
s’havien recuperat els números del 2010, però els anys següents s’havien cobert les 
demandes, que l’any 2010 s’havien recuperat serveis per fer la gestió directe, i això 
havia comportat que els anys següents es reduïssin imports, però no la prestació dels 
serveis, i que tot i que la crisi havia anat a l’augment s’havien cobert les necessitats. 
En quant a la Festa major no recordava si era ben bé així i li agradaria poder 
comprovar si s’havien obtingut més ingressos. Digué també que els números eren 
positius per a l’ajuntament, atès que tot i que ens devien tres milions d’euros, es 
disposava d’un milió i mig a caixa i s’estava molt per sota de l’endeutament autoritzat. 
Acabà indicant que hi havien partides que es podien crear automàticament i amb això 
no s’incomplia cap normativa, però s’intentaria notificar-ho a la resta dels grups 
municipals. 
 
El regidor Francisco León manifestà que no tenia res a dir, i que el seu grup votaria en 
contra, perquè era un pressupost en que el seu grup no havia participat. El Sr. Alcalde 
li contestà que una cosa era el pressupost i una altra els números que es presentaven 
en aquell moment. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pel vot favorable dels grups PSC (6) i PP 
(2); amb el vot en contra del grup d’ICV-EUiA (2) i l’abstenció dels grups d’ERC (6) i 
CIU (1). 
 
 
 
5 – APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Vist l’informe d’Intervenció i el dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Hisenda, es proposa al Ple, el següent acord: 
 
Primer: Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'exercici 2015 per 
suplement de crèdit a finançar amb baixes de crèdit i el romanent de tresoreria per 
a despeses generals.  
 
Modificació Pressupost de despeses 
 
Partida 
 

Descripció Inicial Modificació Definitiu 

20/0110/91300 Amortització 
crèdits 

2.040.000,00 360.000,00  2.400.000,00 

04/2310/22699 Programes S. 
Socials 

54.000,00 15.000,00 69.000,00

04/2310/48002 Trans. S. 
Socials 

173.500,00 30.000,00 203.500,00

  
Total 

 
 

 
405.000,00 
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A finançar 
 
Baixes de crèdit 
 
Partida 
 

Descripció Inicial Modificació Definitiu 

16/9320/22708 Servei de 
recaptació 

170.000,00 45.000,00 125.000,00

  
Total 

 
 

 
45.000,00 

 

 
Romanent de tresoreria 
 
Partida 
 

Descripció Inicial Modificació Definitiu 

87000 Rom. Tresoreria 1.087.279,87 360.000,00 727.279,87
  

Total 
 
 

 
360.000,00 

 

 
Segon: Exposar al públic aquest acord, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
Tercer: Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment 
durant el termini d’informació pública, es considerarà l’expedient aprovat 
definitivament.” 

 
Acabada la lectura, el regidor Francisco León sol·licità que es pogués votar per 
separat la modificació, i la resta de grups s’hi van mostrat d’acord. 
 
El regidor Jordi Juárez explicà que els 360.000€ d’amortització de préstec eren per 
alliberar saldos, i els 45.000€ eren per a diferents programes de Serveis Socials i que 
aquestes modificacions es finançarien per la partida del servei de recaptació de la 
Diputació de Barcelona, que aquest any seria inferior, i amb el romanent de tresoreria. 
 
El regidor Francisco León digué que el seu grup s’abstindria en la votació de la 
modificació per amortització de crèdits, i votaria a favor de la de serveis socials. El Sr. 
Alcalde li explicà que si es reduïa deute el 2015 això permetria que el 2016 es 
tinguessin més diners per a altres programes. 
 
Posada a votació, de manera separada, la proposta, el resultat va ser el següent: 
 

- Pel que fa a la Modificació per amortització de crèdits, la proposta fou aprovada 
pel vot favorable dels grups PSC (6), ERC (6), PP (2) i CiU (1), que 
constitueixen majoria absoluta legal, i l’abstenció del grup d’ICV-EUiA (2). 
 

- Pel que fa a la Modificació per a projectes de serveis socials, aquesta fou 
aprovada per unanimitat dels regidors assistents. 

 
 
6 – NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT AL FONS CATALÀ 
DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
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“El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 2 de juliol de 2015, va acordar nomenar 
representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament al senyor Albert Iglesias Boza.  
 
Atès que s’ha de canviar el representant. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes sectorials, s’acorda 
sotmetre al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament al senyor Antonio Polo Lama. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.” 

 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
7 – APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL PEL SERVEI DE 
SAD DEPENDÈNCIA I SAD SOCIAL 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“El Sr. Alcalde, per Decret número 471, del dia 3 d’agost de 2015, va resoldre 
sol·licitar al Consell Comarcal del Vallès Oriental, el recurs de servei de cura de la 
persona i de la llar, en concret pel desenvolupament de les tasques de treballadora 
familiar de SAD dependència i SAD Social, amb una previsió d’hores del servei de 
45 hores/setmana, per import de 16’25 €/hora + 4% IVA + 0,09669. 
 
Aquest Decret va ser ratificat per Junta de Govern Local del dia 18 d’agost de 2015.  
 
Vista la proposta de Conveni per la prestació d’assistència tècnica. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud, el contingut i la signatura del conveni de cooperació 
entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per la 
prestació del servei de cura de la persona i de la llar que inclou el servei bàsic 
d’ajuda a domicili, que consta a l’expedient. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental.” 

 
Oberta la deliberació, el regidor Fran Sánchez explicà que s’havia d’ampliar el servei 
de SAD perquè la Generalitat de Catalunya ampliava els casos de SAD social a 
joventut, infància i gent gran sense dependència, i això feia que hi hagués més 
necessitat de treballadors per fer-hi front. També digué que amb el Conveni amb el 
Consell Comarcal es pretenia que aquest cobrís les necessitats on el personal propi de 
l’Ajuntament no hi podia arribar, i que, en general, es tractava de millorar el servei . 
 
El regidor Joaquim Ferriol preguntà si es pagaria per les hores que es prestava el 
servei i si el servei el Consell Comarcal el contractava externament. El regidor Fran 
Sánchez contestà afirmativament a les dues preguntes. 
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Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 

8 – SOL·LICITUD D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE DEVOLUCIÓ DE LA 
PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT 

Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“La Disposició addicional 10ª del Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de 
mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i 
altres de caràcter econòmic, preveu la possibilitat que els Ajuntaments reintegrin els 
saldos deutors resultants a càrrec de les entitats locals en les liquidacions 
definitives de la participació en tributs de l’Estat de l’any 2013 en 120 mensualitats.  
 
Els requisits per a sol·licitar el reintegrament mensual són: 
 
-  Es presenti la liquidació del pressupost de l’exercici 2014. 
- Es prevegi complir amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària a data 31 de 
desembre de 2015 
- Es prevegi complir amb el límit de deute públic. 
- El període de pagament a proveïdors no superi en més de 30 dies el termini 
màxim establert en la normativa de morositat 
 
Vist l’informe de l’Interventor.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda es proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
ÚNIC.- Sol·licitar el reintegrament dels saldos deutors resultants a càrrec de les 
entitats locals en les liquidacions definitives de la participació en tributs de l’Estat de 
l’any 2013, en 120 mensualitats.” 

 

Acabada la lectura, el regidor Jordi Juárez explicà que s’havia de retornar el que ens 
havien donat de més l’any 2013, ja que les liquidacions es feien dos anys després i el 
saldo havia resultat negatiu pels interessos de l’Ajuntament en 173.000 euros. Atès 
que es complien tots els requisits es podia sol·licitar el retorn en deu anys a interès 0. 

Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 

9 - DECLARACIÓ AMB MOTIU DELS 70 ANYS DEL BOMBARDEIG D’HIROSHIMA I 
NAGASAKI 
 
Abans de procedir a la lectura, el Sr. Alcalde explicà que Lliçà d’Amunt formava part de 
l’Associació d’Alcaldes per la Pau, i aquesta era una declaració de tots els ajuntaments 
que en formaven part. Tot seguit es procedí a la seva lectura: 
 

I. El proper mes d’agost, farà 70 anys del llançament de les bombes 
atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki que va provocar la mort de més de 
240.000 persones, nombrosos ferits i afectats i la pràctica destrucció de les 
dues ciutats. 
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II. Durant els anys següents, es va produir una cursa armamentista nuclear 
durant la qual es van fer més de 2.000 proves i assajos — sovint amb el 
desconeixement de la població afectada—, que van causar greus 
problemes de salut i impactes ambientals considerables. 

III. Malgrat la fi de la Guerra Freda i dels acords de desarmament nuclear 
aconseguits, avui el món continua disposant de 15.850 armes nuclears, 
més potents i letals que les de fa 70 anys. 

IV. Les armes nuclears són un autèntic perill per a la seguretat de les persones 
i dels pobles. És urgent, de la mateixa manera que s’ha fet amb altres 
armes de destrucció massiva —les biològiques i les químiques— que el 
món adopti un tractat de prohibició de les armes nuclears.  

V. La xarxa internacional Alcaldes per la Pau (Mayors for Peace), liderada per 
Hiroshima i Nagasaki, aplega més de 6.700 municipis de 160 països d’arreu 
del món que treballen per assolir un món en pau lliure d’armes nuclears. 

 
Davant de tot això, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, membre de la xarxa d’Alcaldes 
per la Pau, vol manifestar el seu posicionament i aprovar la següent: 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 
PRIMER.— Expressar la seva solidaritat amb totes les persones i familiars afectats 
per l’impacte de les armes nuclears. 
 
SEGON.— Reclamar als estats de tot el món que es comprometin d’una manera 
clara i precisa amb el desarmament nuclear i que prenguin mesures concretes per 
avançar cap al seu assoliment.  
 
TERCER.— Donar suport a la iniciativa de la societat civil internacional, aplegada 
en campanyes com ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) 
que, amb el suport de molts governs, han iniciat un procés diplomàtic per alertar del 
profund impacte humanitari de les armes nuclears i reclamar l’adopció d’un tractat 
mundial de prohibició d’aquest armament. 
 
QUART.— Demanar al govern de l’Estat espanyol que se situï entre aquells estats 
que avui, al món, treballen activament per la fi de les armes nuclears, i el 
compromís ferm d’abandonar el comerç internacional d’armes.  
 
I perquè així consti, enviem aquesta Declaració Institucional a FundiPau (Fundació 
per la Pau) —membre d’ICAN i a Mayors for Peace, l’Ajuntament de Granollers com 
a vicepresident d’aquesta entitat) 
 
Lliçà d’Amunt, 9 de setembre de 2015 “ 

 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 

10 - MANIFEST DE SUPORT A L’ACTIVITAT INDUSTRIAL A LA PLANTA 
DE VALEO – MARTORELLES 
 
El Sr. Alcalde explicà que es volia desplaçar la fàbrica de Martorelles a Zaragoza, i 
això, segons li havien comentat els treballadors, no tenia cap sentit atès que per les 
principals empreses que treballaven (Nissan i Seat) estaven al costat. Assenyalà 
també que dels 257 treballadors, sis eren de Lliçà d’Amunt. Tot seguit es donà lectura 
de la Moció: 
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“La multinacional francesa ha presentat un pla pel trasllat de l’activitat 
industrial de la planta de Martorelles a Saragossa, que afecta a la totalitat de 
la plantilla i que a partir de l’1 de Gener del 2016 deixa la planta catalana 
sense activitat. 
 
Des de l’any 2009 la planta de Valeo Martorelles ha patit diversos 
Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació, fent que la plantilla hagi 
passat de 422 persones a 257 actuals. I al Juliol del 2014 es va arribar a un 
acord amb la direcció que garantia la producció fins al 2019 amb possibilitats 
d’arribar al 2024. 
 
Entenem que no estem davant d’una mesura de caràcter econòmic ja que al 
cost final del producte fet a la planta catalana només el 10% és relatiu al 
personal de producció i incloent tècnics i direcció el 22,5%. Que el 70% del 
cost és imputable al propi grup que és qui fixa el preu de la matèria primera 
més el tant per cent que descompta la matriu. 
 
Ni tampoc davant una necessitat logística ja que la gran majoria de la 
producció és comprada per clients situats a Catalunya (NISSAN 18%, VW-
SEAT 54%) i la resta es distribueix en PSA 6%, recanvis 13%, injecció 3%, 
d’altres 6%. 
 
La situació de Valeo – Martorelles és una mostra més del greu 
empitjorament de les condicions laborals, i de vida, degut a la nefasta 
reforma laboral, ja que amb l’anterior marc legislatiu aquesta mesura no 
hagués estat possible. 
 
La situació de Valeo – Martorelles sembla una obsessió per part de la 
direcció de Valeo a l’estat espanyol que tal i com s’ha manifestat 
públicament i reiteradament no vol la continuïtat de la planta catalana. Tot 
això quan la matriu anuncia que al primer semestre del 2015 ha augmentat 
els beneficis en un 34%. 
 
NO PODEM PERMETRE-HO I PER AIXÒ DEMANEM: 
 

1. Que la direcció de Valeo que garanteixi la continuïtat de la planta martorellessenca 
amb un pla industrial de recorregut negociat amb la representació dels 
treballadors/es. 
 

2. Que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que 
intercedeixi a favor de la planta martorellessenca i faciliti el diàleg entre les parts. 
 

3. Que la Presidència de la Generalitat de Catalunya que intercedeixi davant la matriu 
francesa. 
 

4. Que els parlamentaris europeus catalans realitzin accions per protegir la producció 
a Valeo – Martorelles” 

 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
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11 - MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA 
DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA 
 
Es donà lectura de la següent Moció: 
 

“El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en 
matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a 
Síria i d’altres conflictes internacionals.    
 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta 
que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es 
preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.      
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per 
ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de 
Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més 
desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments 
catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la 
postemergència i reconstrucció. 
 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a 
la població   arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de 
llavors, amb el suport dels municipis catalans.  
 
Davant de la situació actual i,  
 

 Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, 
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida. 
 

 Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en 
cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país. 
 

 Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat 
de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar 
l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 
 

 Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 
 

 Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració 
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.  
 

 Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i 
només 28 places d'acollida. 
 

 Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a 
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten 
amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament. 
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 Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a què 
donin resposta a la situació dels refugiats. 
 
Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes sectorials, es 
proposa l'adopció dels acords següents: 
 
Primer. Instar el Govern espanyol a: 
 

 Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a 
les administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 

 Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per 
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 

 Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 
 
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 

 Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya 
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-
ne el desplegament. 

 Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec 
del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

 Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 

les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 
 
Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida 
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 
 
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en 
l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil. 
 
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir 
les persones sol·licitants. 
 
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de 
les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament 
amb vocació transformadora.  
 
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.  
 
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en 
matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons 
Català amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  
 

 Assistència en les rutes de fugida 
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 Suport als municipis de la ruta 
 Planificació i gestió de l’acollida  
 Acollida a Catalunya  

 
Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació 
d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats 
municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat 
de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol. 
 
Onzè. Habilitar una partida econòmica per a les actuacions municipals a adoptar, 
així com per a col·laborar amb les organitzacions que treballen en l’acollida a les 
persones refugiades.  
 
Dotzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol. “    

 
Acabada la lectura, el regidor Joaquim Ferriol comentà que més enllà de les paraules, 
d’aquí a uns dos mesos s’hauria de veure en quin estat estaven les coses a les que 
s’estaven comprometent amb aquesta Moció. 
 
El regidor Francisco León manifestà que no hauria de ser només una Moció sinó que 
s’haurien de reunir per veure en què es podria ajudar, i que tot plegat no podia quedar 
només en paraules. 
 
La regidora Ángela Roca manifestà que el seu grup votaria a favor d’aquesta Moció, i 
donà lectura a un escrit on es posava de manifest el posicionament del PP. 
 
El regidor Francisco León digué que evidentment s’alegraven del que la senyora Roca 
acabava de llegir, però si dos mesos abans, la senyora Merkel s’hagués preocupat ara 
no s’estaria en aquesta situació. 
 
El Sr. Alcalde digué que es posaven a disposició, però que s’hauria de veure com es 
coordinaven les actuacions, assenyalant el senyor León que primer de tot s’havia 
d’informar a la ciutadania, perquè hi havia gent que volia saber com ho havia de fer per 
a poder acollir. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
12 – MOCIÓ DE SUPORT A LES VÍCTIMES ESPANYOLES DE LA TALIDOMIA 
 
Abans de la lectura, la regidora Mariona Pedrerol explicà que una ciutadana de Lliçà 
d’Amunt havia sol·licitat per instància que es presentés aquesta moció, que havia 
parlat amb el president de l’associació, el qual li havia agraït l’interès i li havia 
manifestat que tota ajuda era bona, encara que el Ple fos el dia 24 quan s’esperava la 
resolució judicial per al dia 23. 
 
Seguidament, es sotmeté al Ple per la seva aprovació la següent Moció: 
 

“BREVE HISTORIA DE LA TALIDOMIDA EN ESPAÑA: 
 
La Talidomida se patenta en España en Marzo de 1.954, se trataba de un 
maravilloso sedante sin efectos secundarios, y además paliaba las náuseas y 
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vómitos en las embarazadas. Empezaron a nacer un número desproporcionado de 
niños con graves malformaciones en brazos y/o piernas, incluso careciendo de 
ambas, y en Noviembre de 1.961 los doctores Widukim Lenz (alemán) y Claus 
Knapp (español) descubren la relación entre la Talidomida y las malformaciones. 
Entre Noviembre de 1.961 y Mayo de 1.962 es retirada en el Mundo entero, 
salvo……….en España, donde se continua vendiendo aun a sabiendas de sus 
consecuencias, al menos hasta 1.975. La farmacéutica alemana Grünenthal hizo en 
España su negocio. 
La catástrofe de la Talidomida sirvió para cambiar toda la legislación en materia de 
control sanitario de medicamentos, alimentos, bebidas y artículos de consumo 
humano, por lo que podemos decir que gracias a la Talidomida la humanidad puede 
estar tranquila con las cosas que se lleva a su boca, sobre todo los medicamentos. 
Escaso ha sido el agradecimiento para con sus víctimas, en España, absolutamente 
nulo. 
 
BREVE RESUMEN DE LA LUCHA DE AVITE EN ESTOS 11 AÑOS: 
 
Once han sido los años de lucha en busca de una equiparación con las víctimas de 
Talidomida del resto de Europa, y en este largo camino solo hemos logrado un Real 
Decreto (1006/2010) que reconocía solo a 24 personas, y las concedía lo que el 
propio texto denomina “Ayuda Solidaria”, o dicho de otro modo más coloquial, una 
limosna para que nos estemos callados.  
Hemos conseguido también que la Talidomida sea incluida en el Real Decreto 
1851/2009 entre las causas que justifican una jubilación anticipada con 56 años a 
las personas que superen el 45% de discapacidad. Paradójicamente, no hay 
organismo oficial (y gratuito) que reconozca quien es afectado de Talidomida y 
quien no, por lo que orquestamos un Real Decreto al que las víctimas de 
Talidomida no tienen posibilidad de acogerse por carecer de reconocimiento “oficial” 
 
Y como colofón demandamos por lo civil al laboratorio alemán Grünenthal ganando 
el juicio completamente en primera instancia, siendo anulado solo por prescripción 
por la Audiencia Provincial de Madrid, y en la actualidad estamos a esperas de la 
resolución del Tribunal Supremo que deliberara la sentencia el próximo 23 de 
Septiembre de este año (sin ayudas de nadie ni subvenciones de ninguna empresa 
ni pública ni privada, solo subsistiendo con las cuotas mensuales de sus socios). 
 
BREVE SITUACION ACTUAL Y COMPARATIVO, CON RESPECTO A LAS 
VICTIMAS DE OTROS PAISES: 
 
La comparativa es muy sencilla, se resume en dos simples puntos: 

 Todas las víctimas de los países europeos han percibido: 

 Una indemnización 
 Pensiones vitalicias para sus víctimas que les garanticen una supervivencia digna, y 

sobre todo independencia. 
 Unidades médicas especializadas 
 Unidades psicológicas especializadas 
 Gratuidad en medicamentos, prótesis y orto prótesis 

 
 En España……………NADA DE NADA 

 
SITUACION ACTUAL DE LAS VICTIMAS ESPAÑOLAS EN NUESTRO PAIS: 
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Las victimas vivas de Talidomida que quedan en España, la gran mayoría, 
sobrevive de las ayudas familiares, la caridad, la iglesia, las instituciones de ayuda 
social, e incluso ejerciendo la mendicidad por los suelos de las calles de las 
grandes ciudades. Flaco favor para aquellos a quien la humanidad debe tanto.  
 
Por todo ello, el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, somete al Pleno, para su 
aprobación y acuerdo oportuno, los siguientes puntos: 
 
PUNTO 1º) Declarar el Apoyo UNANIME Y SOLIDARIO del Ayuntamiento de Lliçà 
d’Amunt, para con las Victimas de la Talidomida en España, y en particular a la 
Asociación AVITE, por su lucha incansable y sin cuartel, en pro y favor de las 
víctimas de este fármaco en España, por la deuda histórica que nuestro país tiene 
con los afectados y sus familiares, desde hace 60 años. 
 
PUNTO 2º) Instar y escribir a la farmacéutica alemana Grünenthal, imperio 
farmacéutico mundial y afincada en España, responsable de la masacre, 
solicitándole que sin más dilación,indemnice a los afectados españoles, a la 
siguiente dirección: 
 

DIRECTOR GENERAL DE GRÜNENTHAL ESPAÑA 
C/ Dr. Zamenhof, 36 

28027 MADRID 
 
PUNTO 3º) Que independientemente a la indemnización a la que puedan tener 
derecho cada uno de los afectados, por el daño que le produjo la farmacéutica en 
sus cuerpos antes de nacer, además de los daños nuevos, continuos y 
permanentes que siguen apareciendo en sus cuerpos cada día, después de 60 
años, instar también y escribir desde este Ayuntamiento, al Presidente del 
Gobierno de España, para que como medida social, el gobierno de la nación, 
(a través del organismo que corresponda) filtre quien puede ser afectado o 
no, de Talidomida en España, y conceda pensiones vitalicias a los afectados, 
hasta que fallezcan, como están percibiendo los afectados del resto de países 
del mundo, menos en España. Escribiendo a la siguiente dirección: 

 
Sr. Presidente del Gobierno 
PALACIO DE LA MONCLOA 

Complejo de la Moncloa, Avda. Puerta de Hierro s/n 
28071  MADRID 

 
PUNTO 4º) Enviar el acta y el acuerdo adoptado por este Ayuntamiento, respecto a 
esta MOCION DE URGENCIA, tanto a la Asociación AVITE, C/ Comadrona 
Carmita, 1-2º-H 30820 ALCANTARILLA (Murcia), como al laboratorio alemán 
Grünenthal afincado en España, como multinacional, y también al Gobierno de 
España, representada por su Presidente del Gobierno.” 

 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
13 – AFERS URGENTS 
 
No se n’han presentat 
 
 
14 – MOCIONS 
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14.1.- MOCIÓN PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y LA COHESIÓN 
DE ESPAÑA 
 
El regidor Fco. Javier Millán efectuà la lectura del contingut de la següent Moció, 
presentada pel grup del PP: 
 

“España es una gran Nación. Una Nación con una historia muy rica en aportaciones 
de todo orden de la historia universal. Una Nación llena de singularidades, de 
pluralidades, forjada a lo largo de los siglos. 
 
España es un Estado democrático, un Estado Social, un Estado de Derecho. Decir 
hoy Constitución es decir España y decir España es decir Constitución. 
 
España es hoy una gran nación porqué está integrada por un conjunto de Hombres 
y mujeres libres e iguales en derechos y obligaciones en cualquier parte del 
territorio nacional. 
 
Es una gran Nación porqué está a la altura de su tiempo, una nación moderna, 
desarrollada, integrada en Europa y con presencia y liderazgo en todas las 
organizaciones Internacionales de relevancia. 
 
Es una gran nación porque respeta la pluralidad y singularidad de los territorios que 
la conforman y basa en este respeto y en esa riqueza el fundamento de su 
indisoluble unidad. 
 
Es una gran nación porque ha sabido transformar viejos enfrentamientos en pautes 
de concordia y convivencia. 
 
Es una gran Nación porque la Sociedad española hace de la solidaridad su mayor 
virtud. 
 
Es una gran nación porque es de todos los españoles, vivan donde vivan, y es de 
todas la tradiciones y de todas las sensibilidades. 
 
En definitiva, declaramos que los españoles de cualquier parte del territorio nacional 
tenemos derecho a seguir siendo españoles, libres, iguales, con obligaciones y 
derechos fundamentales garantizados por la Constitución. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular de Lliçà d’Amunt eleva al Pleno del 
Ayuntamiento esta Moción para la defensa del estado de derecho y de la cohesión 
de España e: 
 
Instamos a todos los poderes públicos, administraciones públicas y Sociedad civil: 
 
1.- a poner en valor la cohesión y la unidad de España 
 
2.- a respetar los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, y a 
que éstos se desarrollen garantizando la convivencia y la concordia entre loes 
españoles. 
 
3.- a poner en valor la Fortaleza democrática de nuestras Instituciones. 
 
4.- a la puesta en valor y defensa de nuestra soberanía nacional, que no es ni 
vulnerable ni fraccionable. 
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5.- e instamos a todos ellos, a todas las Instituciones y a la Sociedad española a la 
defensa y puesta en valor de nuestro Estado de derecho, de nuestros principios y 
valores constitucionales, de nuestro sistema de libertades.” 

 
Acabada la lectura, el regidor Fran Sánchez manifestà que el seu grup s’abstindria 
perquè no estava per confrontacions de banderes i que volia obrir un diàleg, sense 
exaltar el nom de la bandera, ja que el fons de la Moció tenia a veure amb la cohesió 
però entrava a valorar altres aspectes. 
 
El regidor Joaquim Ferriol manifestà que, amb tot el respecte per la nació espanyola, 
es confonia la raó amb l’Estat i Estat amb Estat de dret, que l’expositiu de la Moció 
contenia judicis de valor opinables, que la qualitat democràtica de l’estat espanyol era 
més que millorable, i que la sagrada unitat de la pàtria es va posar a la Constitució 
Espanyola amb la pistola dels militars damunt la taula. Finalitzà dient que no decebria 
al grup del PP i votaria en contra. 
 
El regidor Antonio Polo manifestà que no sabia si els fill i néts de la gent enterrada en 
foses comuns pensava que Espanya era una gran nació perquè havia sabut 
transformar vells enfrontaments en pautes de concòrdia i convivència, que no sabia 
tampoc si era una gran nació perquè se n’havia sortit econòmicament de la crisi dels 
darrers anys, atès que els rics eren més rics i els pobres més pobres i, en conclusió, 
no sabia si era una gran nació que respectava els drets, quan havia aprovat, per 
exemple, la llei mordassa. Per tot això, el seu grup votaria en contra. 
 
Posat a votació la proposta fou rebutjada pel vot en contra dels grups d’ERC (6), iCV-
EUIA (2) i CIU (1). Hi votà a favor el grup del PP (2). S’abstingué de votar el grup del 
PSC (6). 
 
 
14.2.- MOCIÓ SOBRE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ, D’INFORMACIÓ I DE 
REUNIÓ 
 
Es donà compte de la següent Moció presentada pel grup de CIU: 
 

“La Declaració Universal dels Drets Humans aprovada per les Nacions Unides en el 
1948, exposa en l’article 19 1ue “tota persona té dret a la llibertat d’opinió i 
d’expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions 
i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense 
límit de fronteres”. 
 
La mateixa Declaració, en l’article 20.1 especifica que “tota persona té dret a la 
llibertat de reunió i d’associació pacífiques”. 
 
L’actual Estatut d’Autonomia de Catalunya, en l’article 43.1 concret que “els poders 
públics han de promoure la participació social en l’elaboració, la prestació i 
l’avaluació de les polítiques públiques, i també la participació individual i associativa 
en els àmbits civil, social, cultural econòmic i polític, amb ple respecte als principis 
de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia. 
 
El decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós d ela Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, en l’article 154.1 exposa que “les 
corporacions locals han de facilitar la més àmplia informació sobre llur activitat i la 
participació de tos els ciutadans en la vida local”. 
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En els darrers temps, a Lliçà d’Amunt, no és fàcil, a vegades, l’exercici d’aquests 
drets, sobretot el d’informació, expressió i de reunió, reconeguts en la legislació 
bàsica. 
 
Existeixen problemes i burocràcia per col·locar en l’espai públic pancartes sobre 
qualsevol tema, o bé la utilització de certs edificis públics està supeditada a horaris 
que poden no encaixar amb les necessitats de la societat civil. 
 
Per tot això, es proposa la Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Que qualsevol entitat del municipi, inclosos els partits o grups polítics, 
pugui col·locar en els espais públics tot tipus de pancarta, sense que sigui 
necessari obtenir prèviament l’autorització municipal i sigui suficient la comunicació 
a l’ajuntament en un termini màxim de vint-i-quatre hores després de la seva 
col·locació. 
 
Segon.- Que la col·locació d’aquestes pancartes en els espais públics es pugui 
encarregar als serveis municipals, amb el compromís que ho faran dins dels 
propers tres dies laborables posteriors al lliurament de les pancartes, sense que 
suposi cap cost econòmic per a l’entitat o grup polític. 
 
Tercer.- Que l’horari d’utilització dels espais públics municipals, com la biblioteca, 
els Galliners, el casal de la gent Gran, els centres cívics de Palaudàries i de ca 
l’Artigues, entre altres, per part de les entitats, inclosos els partits i grups polítics, no 
estigui condicionat pels serveis municipals, sinó que aquests s’adeqüin a les 
necessitats de la societat civil, prèvia coordinació entre les parts. 
 
Quart.- Crear una comissió on hi estigui representat l’equip de govern i els diferents 
grups municipals per concretar aquesta nova normativa i modificar aquells 
reglaments i disposicions locals que contradiguin aquestes iniciatives, per ser 
debatudes i aprovades, si és el cas, en un proper ple municipal abans del 31 de 
desembre de 2015.” 

 
Acabada la lectura, el Sr. Alcalde manifestà que estaven d’acord amb la part 
dispositiva de la moció, però que quant a la resolutiva tenia diferents comentaris a fer: 
El primer era que els llocs per penjar pancartes tenien les seves limitacions per 
qüestions de seguretat i si no hi havia certa coordinació es podria trobar que ja 
estigués ocupat per una altre, i pel que feia a la cessió de locals, aquests tenien uns 
horaris que s’havien de respectar. Per tot això proposarien aprovar només el ‘punt 
número 4, per poder arribar a un consens posterior amb la resta de punts. 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que estava d’acord en treballar el punt número 4 però 
també era veritat que s’havia denegat l’autorització per penjar pancartes de grups 
polítics perquè eren fora de campanya electoral, i que, per exemple, la sala de la 
biblioteca no podia tenir usos polítics, i això s’havia d’arreglar. 
 
El Sr. Alcalde contestà que la biblioteca funcionava igual que la resta de biblioteques 
de la Diputació de Barcelona. 
 
El regidor Francisco León digué que el reglament de la biblioteca no prohibia l’ús 
polític i que ell havia demanat explicacions a la direcció de la biblioteca i li havien 
contestat que eren directrius del govern municipal. Així mateix, manifestà que li 
semblava bé aprovar el punt número 4. 
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Posat a votació, per unanimitat del regidors assistents, s’acorda aprovar la Moció, pel 
que respecte únicament al punt número 4. 
 
 
15 - PREGUNTES 
 
15.1.- PREGUNTES FORMULADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 
 
Primera.- RETIRADA DE LA BANDERA ESPANYOLA DURANT LA DIADA 
NACIONAL DE CATALUNYA 
 
En el passat ple del 23 de juliol de 2015, el grup d’ERC de Lliçà d’Amunt, el grup 
d’ERC va presentar una moció que deia: “Que a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt,  i com 
a acte cívic unitari, el proper Onze de Setembre del 2015 (Diada Nacional de 
Catalunya), només onegés en el masteler de l’Ajuntament la bandera catalana” 
 
ERC i CIU van votar a favor, mentre que PSC i ICV-EUiA es van abstenir. El Partit 
Popular va votar en contra de la moció argumentant el següent: 
 
Cal donar compliment a l’obligació legal de fer onejar la bandera espanyola a la seu de 
l’Ajuntament en els termes que determina la Llei 39/1981. 
 
Garantir aquesta obligació li correspon a vostè com Alcalde del nostre municipi i, per 
tant, mitjançant aquest escrit, no podrà objectar el desconeixement dels fets referits ni 
el desconeixement de les lleis en aquest àmbit. 
 
Com vostè coneix perfectament , el règim legal en aquest àmbit està regulat per la Llei 
39/1981, de 28 d’octubre (BOE 271). 
 
Si tingués dubte sobre la vigència d’aquesta Llei, li recordo la sentència del Tribunal 
Suprem, Sala de lo Contenciós Administratiu del 27 de juliol de 2007, que diu 
textualment: 
 
“Debe ondear la bandera de España. La primera en el exterior de los edificios y 
establecimientos de las Administraciones del Estado, en los que la bandera debe de 
ondear diariamente con carácter de permanencia, no de coyuntura, no de 
excepcionalidad, si no de generalidad y en todo momento...” 
 
Per aquestes consideracions, el requereixo per escrit que compleixi amb el que 
estableix la llei 39/1981, de 28 d’octubre, i faci onejar la bandera espanyola en el 
masteler de la façana de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en els termes previstos per 
aquesta Llei. 
 
Demano en tot cas, que el Secretari de la Corporació emeti un informe jurídic sobre el 
fet que no onegés la bandera de espanya en el masteler de l’Ajuntament, així com de 
les conseqüències i responsabilitats que se’n poden derivar. Demano al mateix temps, 
que se’m faciliti una còpia d’aquest. 
 
La Secretària de l’Ajuntament, a petició del Partit Popular, va redactar un informe el 
passat 9 de setembre, fent menció a la Llei 39/1981, i afirmant el següent: “que en el 
dia d’avui onegen totes les banderes...”. Referint-se en tot moment al 9 de setembre. 
 
Sol·licitem novament a la Secretària, un informe explicant el perquè no onejava la 
bandera Espanyola el dia 11 de setembre de 2015 en el masteler del balcó de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
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Resposta: El Sr. Alcalde manifestà que donaria l’ordre que es realitzés l’informe. 
 
 
Segona.- CASAL GENT GRAN A PALAUDÀRIES 
 
En el pressupost del 2015 es va destinar una partida de 50.000€ per a la redacció del 
projecte del Casal d’Avis de Palaudàries. 
 
En quina fase es troba el projecte? 
 
Està previst que apareguin en els pressupostos del 2016 una partida per a l’execució 
de les obres? 
 
Resposta: La regidora Lourdes Estéfano contestà que amb el nou POUM s’havia 
pogut estudiar la reubicació del Casal i construir un edifici al costat del Centre Cívic de 
Palaudàries Escola Bressol i del CAP, per tot això s’havia sol·licitat oferta a diferents 
despatxos per la redacció d’un nou projecte i estava previst per al pressupost 2016. El 
regidor Francisco León preguntà si allà es podria construir; contestant la regidora 
Lourdes Estéfano que el nou POUM ho permetia. 
 
 
Tercera.- ROTONDA ANSELM CLAVÉ – VB 1432 

En el pressupost de 2015 es va aprovar una partida de 450.000€, dels quals la 
Diputació aportava el 70% aproximadament del cost total. 

Quan està previst que s’iniciïn les obres? 

Resposta: La regidora Lourdes Estéfano contestà que aquesta rotonda tenia una 
subvenció del 70%, però necessitava abans un Pla especial amb el corresponent 
procediment administratiu, per tant aquest any seria impossible executar-lo. 

 

Quarta.- VORAVIA CARRER SANT JOAN 

En el pressupost de 2015 es va aprovar una partida de 75.000€ per a l’execució de la 
voravia paral·lela a la carretera núm. BV 1602. 

Quan està previst que s’iniciïn les obres? 

Resposta: La regidora Lourdes Estéfano contestà que efectivament hi havia 75.000 
euros pressupostats, però lligats a una subvenció que no havia arribat i per tant aquest 
any no es podria fer amb fons propis. 

 

Cinquena.- CARRER MOSSÈN CINTO VERDAGUER 

En el pressupost del 2015 es va aprovar una partida de 240.000€ per a l’execució de 
l’obra d’Urbanització. 

Quan està previst que s’iniciïn les obres? 
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Resposta: La regidora Lourdes Estéfano contestà que aquest projecte s’executaria i 
que ja estava prevista la licitació. 

 

Sisena.- DRET A L’HABITATGE 

El 24 de juliol de 2014 es va aprovar una moció del Partit Popular per crear la taula per 
el dret a l’habitatge de Lliçà d’Amunt. El 17 de desembre del mateix any, es va 
constituir la taula amb els representants dels partits PSC – ERC – PP – CIU –PSH 

Quan té previst el Govern Municipal reunir a la taula amb els seus respectius 
representants? 

Resposta: El regidor Fran Sánchez contestà que encara no s’havia convocat perquè 
ho estaven treballant i preferien debatre sobre temes concrets, que s’havia parlat amb 
entitats financeres de Lliçà d’Amunt per tal que posessin a disposició habitatges 
socials i quan es tingués la resposta es convocaria la taula. 

 
15.2.- PREGUNTES FORMULADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA 
 
Primera.- BUS HORARIO INSTITUTO 
 
Con el inicio del curso escolar nos encontramos de nuevo que en los horarios del 
instituto el bus no tiene suficiente capacidad. 
 
¿Se ha realizado alguna acción? 
 
¿Se ha realizado algún estudio para ver posibles soluciones? 
 
Resposta: El Sr. Alcalde contestà que aquí es tenia un problema endèmic i de difícil 
solució, que s’estava valorant quants es quedaven sense poder pujar a l’autobús i 
negociant amb Sagalés, però en aquests moments no es tenia gaire bona relació amb 
aquesta empresa a causa de la manca de documentació que aporta per la liquidació 
d’anys anteriors. Així mateix, manifestà que s’estava parlant amb el Consell Comarcal i 
que s’havia de trobar un equilibri entre el bus urbà i donar resposta al transport 
escolar. El regidor Francisco León digué que per això era important l’Institut de Can 
Salgot. 
 
 
Segona.- PLAN DE REPARACION DE ACERAS 
 
En la legislatura pasada se inició un plan de reparación de aceras, unas 
subvencionando al vecino y otros realizándolo desde la brigada. Nos puede decir 
cuantas aceras públicas hemos realizado. Nos podrían decir el plan de actuación 
actual. 
 
Resposta: El regidor Jordi Juárez contesta que s’havien fet 465 comunicats, dels 
quals 167 s’havien acollit a la subvenció, uns sol·licitant que l’execució la fes la 
brigada, i d’altres només demanant el panot, que es valorava positivament el pla de 
reparació i es continuaria fent. Pel que feia a les voreres d’espais públics, indica que 
aquestes s’anaven fent, però encara en quedaven. 
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Tercera.- ZONA COMERCIAL PALAUDÀRIES 
 
En la zona comercial existente en Palaudàries, la falta de aparcamiento es muy 
importante para los comercios de esta zona. 
 
¿Tiene el equipo de gobierno pensado realitzar algun estudio para realitzar mas 
aparcamientos? 
 
Resposta: El Sr. Alcalde contestà que entenien que amb l’esplanada de sota el centre 
cívic era suficient, i que s’havien millorat els accessos però difícilment es podria 
augmentar l’espai 
 
 
Quarta.- MANTENIMIENTO DE LOS BARRIOS 
 
Sabemos que se están manteniendo diferentes reuniones con las entidades vecinales 
para este tema. ¿Tiene el equipo de gobierno realizado un plan de ejecución? Si es 
así, ¿nos lo pueden facilitar? 
 
Resposta: la regidora Mariona Pedrerol contestà que havia mantingut reunions amb el 
tècnic de participació ciutadana, i que hi havia onze associacions de veïns i locals 
socials. Assenyalà que es volia dinamitzar al màxim aquests locals, atès que alguns no 
tenien cap tipus d’activitats, i el Pla era recollir les necessitats i derivar a l’àrea que 
correspongués. També informà que s’iniciaria un pla de manteniment entre la regidoria 
d’obres i serveis i la de participació ciutadana, i que en aquests moments s’estava 
prioritzant temes de salut i perillositat, com per exemple el parc de Can Rovira Nou. El 
regidor Francsico León demanà tenir una reunió amb ella per traslladar-li les peticions 
que els feien arribar. 
 
 
Cinquena.- PARQUE DE CA L’ARTIGUES 
 
Algunos vecinos del barrio y la propia entidad vecinal nos plantean la posibilidad de 
realitzar un parque en los terrenos situados detrás del colegio y en frente de la calle 
Matarranya. ¿Habría la posibilidad de realitzar un estudio? 
 
Resposta: El Sr. Alcalde contestà que hi havia dos parcs infantils, i que hi havia un 
acord amb un Club Ciclista per convertir un dels parcs per entrenar bicicletes i fora de 
l’horari d’entrenament estaria obert a la resta d’usuaris. El regidor Francisco León 
digué que a ca l’Artigués hi havia una entitat que ja disposava d’un circuit i no tenia 
sentit fer-ne dos. El Sr. Alcalde contestà que eren dos esports diferents, un era BTT i 
l’altre BMX, i que eren incompatibles les instal·lacions d’un i altre esport. 
 
En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència donà per acabada la 
sessió, essent les 20,40 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta, que signen l’Alcalde i la 
Secretària, que ho certifica. 

 
L’ALCALDE                          LA SECRETÀRIA 


