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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL DIA 20 DE 
JULIOL DE 2017 
 
 
Lliçà d’Amunt, 20 de juliol de 2017. 
 
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,  
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, Manel Busquets i Mateu, Àngela Roca i Corts, Francisco 
Javier Millán Vidal, Felip Tura i Torra i Jordi Regales Pou. En el decurs de la sessió 
s’incorporà la regidora Lourdes Maria Estéfano Orozco. Foren assistits per la 
Secretària accidental de la Corporació, Sra. Gemma Navarro i Medialdea. 
 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
Posat en consideració dels membres del Ple municipal l’aprovació de l’acta de la 
darrera sessió efectuada pel Ple municipal, que correspon a l’ordinària de 25 de maig  
de 2017, aquesta fou aprovada per unanimitat. 
 
 
2 - DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es donà compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des del dia 8 de maig al 30 de juny de 
2017, que van del número 324/17 al 520/17 dins del llibre de Registre de Decrets de 
l’Ajuntament. 
 
 
3 - APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Examinat l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva 
modalitat de crèdit extraordinari i declaració de crèdit disponible. 
 
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març -TRLRHL-, quan hagi de realitzar-se alguna despesa que no pugui 
demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en el pressupost de la Corporació 
crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el president de la Corporació 
ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de crèdit extraordinari. 
L’expedient, que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a 
l’aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits 
que els pressupostos. Seran així mateix d’aplicació les normes sobre informació, 
reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix l’article 169 d’aquesta 
Llei. 
__ 
L’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de quinze 
dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província, i al tauler d’edictes 
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les 
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reclamacions que estimin pertinents. 
 
Les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per l’Ajuntament Ple que 
acordarà, al mateix temps l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de 
crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de crèdit extraordinari. 
 
En el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària l’adopció de nou 
acord, estenent-se a tal efecte certificació acreditativa de tal extrem per la 
Secretaria General. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual 
es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, s’estableix que: 
 

1. La no disponibilitat de crèdit es deriva de l’acte mitjançant el qual 
s’immobilitza la totalitat o part del saldo de crèdit d’una partida pressupostària, 
declarant-lo com no susceptible d’utilització. 
2. La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul·lació del crèdit , però 
amb càrrec al saldo declarat no disponible no podran acordar-se autoritzacions 
de despeses ni transferències i el seu import no podrà ser incorporat al 
Pressupost de l’exercici següent. 
3. Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva 
reposició a disponible, al Ple de l’Entitat. 
 

Atès que existeixen majors ingressos dels previstos a la partida 11600, increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana i que la resta d’ingressos venen 
efectuant-se amb normalitat, de manera que l’equilibri pressupostari no es veurà 
afectat per la rehabilitació d’aquest import a disponible._ 
 
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost 
Municipal en la seva modalitat de crèdit extraordinari, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords:  

_ 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit del vigent 
Pressupost Municipal en la seva modalitat de crèdit extraordinari segons el següent 
detall: 
_ 

APLICACIÓ  
PRESSUPOST 

CONCEPTE 
PREVISIO 
INICIAL 

MODIFICACIO  
O PREVISIO 

PREVISIO 
DEFIITIVA

17/1550/61900 
PROJECTE DE MILLORA DE LES VIES 

PÚBLIQUES 
0,00 150.000,00 150.000,00

18/1621/6220 ADQUISICIÓ NAU DE RESIDUS 0,00 350.000,00 350.000,00

18/1621/6330 ADQUISICIÓ MÀQUINA ESCOMBRAR 0,00 150.000,00 150.000,00

TOTAL 0,00 650.000,00 650.000,00

 
Resultant la suma dels crèdits a incrementar en un total de :  
 

 Crèdit Extraordinari : 650.000,00€  
 
Aquest crèdit extraordinari, es finança amb majors ingressos respecte d’aquells 
previstos inicialment en el pressupost. Aquests majors ingressos són els següents: 
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APLICACIO  
PRESSUPOST 

CONCEPTE  PREVISIO  
INICIAL

DRETS 
RECAPTATS 

MAJOR 
INGRÉS

29000 
IMPOST DE CONSTRUCCIONS I 
OBRES  250.000,00 720.000,00  470.000,00

32100 LLICÈNCIES  60.000,00 240.000,00 180.000,00

   TOTAL 310.000,00 960.000,00  650.000,00

 
Resultant la suma del finançament un total de: 650.000,00€ 
 _ 
Segon.- Declarar com a disponible a la partida 03/3230/22699 l’import de 
60.000,00€. 
 
Tercer.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, i al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i 
formular les reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils 
següents a la publicació. 
 
Quart.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que 
no es presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic.” 

 
Acabada la lectura, el regidor Jordi Juárez feu referència a què l’expedient era una 
modificació d’import 650.000 euros que es destinarien al reasfaltament de vies 
públiques i a l’adquisició d’una nau per substituir a la que s’estava de lloguer i una 
nova màquina d’escombrar. Així mateix, indicà que aquesta modificació es finançaria 
amb ingressos no previstos per l’impost de construccions d’obres i la taxa de llicències. 
 
El regidor Joaquim Ferriol comentà que era una manera, per una part, d’anar adquirint 
patrimoni i per l’altra de cobrir necessitats urgents com la maquinària i l’asfaltament de 
carrers. 
 
El regidor Manel Busquets manifestà que en comptes de llogar era millor comprar i que 
disposar d’ingressos no previstos permetia cobrir les mancances del municipi 

 
Posat a votació, la proposta fou aprovada amb el vot favorable dels grups del PSC (5), 
ERC (6), ICV-EUiA (2) i CiU (1), que constitueixen majoria absoluta legal, i el vot en 
contra del grup del PP (2) 
 

 
4.- APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER DE L’AJUNTAMENT 2017 – 
2018 
 
Abans de passar a la següent proposta d’acord, s’incorporà a la sessió la regidora 
Lourdes Maria Estéfano. Seguidament es procedí a la seva lectura, que és del següent 
contingut: 
 

“Amb ocasió de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, es va informar per la 
intervenció municipal que el mateix incomplia la regla de la despesa. D’acord amb 
allò establert a l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva redacció donada per la Llei 
Orgànica 9/2013, de 20 desembre, de control del deute comercial en el sector 
públic, i l’article 19 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001 d’Estabilitat Pressupostària, 
en la seva aplicació a les entitats Locals, és precisa l’aprovació pel Ple de la 
Corporació d’un pla econòmic financer amb una projecció temporal per assolir el 
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compliment de la regla de despesa en el termini d’un any comptat a partir de l’inici 
de l’any següent a què es posi de manifest el desequilibri. 

_ 
En aquest sentit, i dins del termini d’un mes marcat per les normes esmentades, i 
de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica de 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera -LOEPYSF-, en la seva 
redacció donada per la Llei Orgànica 6/2013, de 14 de novembre, de creació de 
l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, el pla econòmic financer elaborat 
per la Regidoria d'Hisenda serà presentat, davant el Ple de la Corporació per a la 
seva aprovació. Al document esmentat s’assenyalen les pautes pressupostàries per 
assolir l’objectiu de la regla de la despesa, a l’horitzó temporal indicat. 
 
D’altra banda, un cop aprovat el pla econòmic financer es procedirà a la seva 
remissió a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya, 
així com la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província a l’efecte exclusivament 
informatiu. 
 
Considerant l’informe de la Intervenció municipal de data 3 de juliol de 2017. 

_ 
Vist el projecte de pla econòmic financer elaborat pels serveis econòmics 
municipals. 

_ 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords:  

_ 
Primer.- Aprovar el Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament per als exercicis 2017-
2018 presentat per la Regidoria d’Hisenda i Pressupostos d’acord amb allò establert 
a l’article 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, el text del qual consta a l’expedient. 
 
Segon.- Remetre el Pla Econòmic Financer esmentat a la Direcció General de 
Política financera, assegurances i tresor de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Procedir a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província a l’efecte 
exclusivament informatiu d’acord amb allò assenyalat a l’article 23.4 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
i article 26 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001 d’Estabilitat Pressupostària en la 
seva aplicació a les entitats locals. 

 
El regidor Jordi Juárez manifestà que el Pla econòmic financer era necessari per la 
pròpia incoherència de la regla de la despesa de l’any 2013, que contemplava la 
variació en la despesa però no en els ingressos. Comentà que era cert que s’havia 
augmentat la despesa els últims anys, principalment l’any 2015 per l’amortització de 
préstecs, però també era veritat que s’havien augmentat els ingressos, i que l’any 
2016 en tenir l’economia sanejada la despesa s’havia destinat a inversió, però com 
que no es podia contemplar l’ingrés extraordinari era obligatori fer una Pla econòmic 
financer. 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que era un tema de finances complicat, atès que 
s’havien bloquejat els ajuntaments amb pressupostos restrictius, i que ara no es 
permetia, encara que hi haguessin més ingressos, modificar la despesa. 
 



 

5 
 

Posat a votació, la proposta fou aprovada amb el vot favorable dels grups del PSC (6), 
ERC (6), ICV-EUiA (2) i CiU (1), que constitueixen majoria absoluta legal, i el vot en 
contra del grup del PP (2). 
 
 
5.- DESIGNACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2018 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Vist que l’article de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dures seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya, s’estableix 
que les dues festes locals seran fixades per Ordre de la Conselleria de Treball, 
Afers Socials i Família, a proposta dels municipis respectius. 
 
Tenint en compte, tal com estableix l’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, que 
l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple i tramès al Departament de 
Treball, 
 
Vist el dictamen favorables de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar com a festes locals del municipi de Lliçà d’Amunt per a l’any 2018, 
els dies 8 de gener i 10 de setembre. 
 
Segon.- Trametre aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya.” 

 
Acabada al lectura, el senyor Alcalde explicà que la festa d’hivern, que era per Sant 
Julià, en caure en diumenge, es passava a dilluns, i la festa major d’estiu seria el 
dilluns 10 de setembre. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
6.- NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“L’article 4 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, assenyala que 
els Jutges de Pau seran nomenats per un termini de quatre anys per la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia, i que el nomenament recaurà en les 
persones escollides pel respectiu Ajuntament. 
 
Iniciat per aquest Ajuntament el procés per la selecció del Jutge de pau substitut, 
s’ha publicat al Butlletí Oficial de al Província de 19 de juny de 2017 i anunciat en el 
tauler d’Edictes de l’Ajuntament, del Jutjat de Pau i del Jutjat de Primera instància i  
instrucció de Granollers. 
 
Vist l’informe de Secretaria, on s’assenyala que l’elecció del càrrec s’efectuarà per 
acord del ple, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. 
 
Estudiada la sol·licitud presentada i la idoneïtat per a exercir el càrrec de Jutge de 
Pau substitut, i en consideració que reuneix els requisits legals, és espanyol, major 
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d’edat, i declara no incórrer en cap de les incapacitats o incompatibilitats previstes 
per a l’exercici de les funcions judicials. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Escollir pel termini de quatre anys pel càrrec de Jutge de Pau  substitut al 
senyor José Antonio Martínez Escobar. 
 
Segon.- Trametre el present acord al Jutge de primera instància i instrucció de 
Granollers.” 

 
Acabada la lectura, el senyor Alcalde digué que s’havia fet l’entrevista a les tres 
persones que havien presentat la sol·licitud, i la Comissió Informativa de Temes 
Sectorials havia considerat que aquest candidat era el més idoni. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
7.- APROVACIÓ INICIAL DE LA CREACIÓ I CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI DE 
CAN MALÉ I ELS SEUS ESTATUTS. 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“L’article 312 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals estableix 
que els ens locals poden constituir amb altres entitats privades sense ànim de lucre, 
entitats per a finalitats d’interès públic concurrents amb les dels ens locals. 
 
Vista la proposta de creació del Consorci de can Malé coma a ens de caràcter 
associatiu adscrit a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, així com la proposta d’estatuts. 
 
Vist els que disposen els art. 313 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals. 
 
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament per l’art. 52.2b) del 
text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la creació i constitució del Consorci de Can Malé, amb 
al finalitat d’impulsar la investigació, l’experimentació i la formació de futurs 
empresaris i productors de cervesa en la seva vessant artesana, i fomentar la 
promoció econòmica del municipi. 
 
Segon.- Aprovar inicialment els estatuts del Consorci abans esmentat, els qual 
s’adjunten coma Annex 1. 
 
Tercer.- Sotmetre els presents acords, juntament amb el text del projecte d’estatuts, 
a informació pública per un `període de 30 dies hàbils, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, a un dels diaris de major tirada i al tauler d’edictes 
de la corporació. Durant aquest període es poden formular les al·legacions que es 
considerin pertinents.” 
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Oberta la deliberació, el regidor Iban Martínez explicà que com a continuació dels 
tràmits de què s’havia parlat en els darrers plens en relació al Consorci de Can Malé, 
ara corresponia l’aprovació dels estatuts que el regulessin. Comentà que aquests 
estatuts regulaven l’objecte, el funcionament i els fons i els socis fundacionals, els 
quals era més que probable que canviessin, atès que s’estava treballant perquè s’hi 
adherissin altres associacions. Continuà dient que la setmana anterior s’havien 
mantingut reunions amb fins a quaranta empreses que participarien des de l’elaboració 
fins a la distribució, i que es crearia un clúster que era un conjunt d’empreses amb una 
finalitat comú, que seria la del desenvolupament del sector. Acabà dient que en aquest 
tràmit s’aprovaven inicialment els estatuts i qui volgués podria consultar i adreçar-se a 
la regidoria on se li donarien totes les explicacions i la informació que demanés. 
 
El regidor Francisco León manifestà que es tractava d’una oportunitat per a Lliçà 
d’Amunt no només per a l’àmbit cerveser sinó també per a altres àmbits com el turisme 
i el sector agrari. 
 
El regidor Manel Busquets digué que li agradaria que es veiés el Consorci com una 
oportunitat per a Lliçà d’Amunt i que s’havia d’aprofitar tant nivell econòmic com 
cultural. 
 
La regidora Àngela Roca digué que el seu grup votaria en contra i passà la paraula al 
regidor Francisco Javier Millán, que donà lectura al següent escrit: 

 
 “En primer lugar queremos mostrar nuestra total disconformidad con la creación del 
Consorcio Catalán de Cerveza Artesana, por los motivos que ya expusimos en el 
anterior Pleno celebrado el pasado día 30 de marzo de 2017, donde aprobaron la 
firma de un Convenio de compromiso de creación de dicho Consorcio, con 2 
empresas cerveceras. 
 
En segundo lugar, no consideramos muy seria la constitución de este Consorcio, no 
contando ya con la empresa Goodbeer S.L. que por lo visto se ha retirado del 
compromiso firmado en su día por ellos, o sea, solo formando parte del Consorcio 
este Ayuntamiento y la empresa Cervebrew S.L., y el presupuesto del mismo 
formará parte del presupuesto del Ayuntamiento. 
 
Y por último, no seguimos eximiendo de las consecuencias que puedan derivar de 
esta creación exprés del Consorcio, ya que solo hace una semana, todavía estaban 
debatiendo sus estatutos.” 

 
El regidor Iban Martínez contestà que es continuarien explicant i si es tenien dubtes 
podrien venir a l’Ajuntament quan volguessin, cosa per a la qual encara no havien 
mostrat interès. Indicà que els socis fundacionals canviarien perquè s’inclourien moltes 
més empreses, atès que volien un acord més ampli. Pel que feia a l’aspecte dels 
pressupostos municipals, digué que era obligat que les empreses participades per 
l’ajuntament formessin part del pressupost municipal. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada amb el vot favorable dels grups del PSC (6), 
ERC (6), ICV-EUiA (2) i CiU (1), que constitueixen majoria absoluta legal, i el vot en 
contra del grup del PP (2). 
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8 - MOCIÓ DE REPROVACIÓ AL REGIDOR DEL PARTIT POPULAR DE 
L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Es donà compte de la següent Moció presentada pels grups municipals PSC, ERC, 
ICV-EUiA i CIU:  
 

“El regidor del Partit Popular d’aquest Consistori, el senyor Francisco Javier Millán 
Vidal, ha expressat en varies ocasions, de forma continuada i faltant al respecte i la 
veritat sobre la professionalitat del personal municipal de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt. En el transcurs de diferents Plens Municipals ha arribat a afirmar que: 
 
 El personal del departament de comunicació mostrava molta ineptitud a l’hora 

de transcriure les noticies, inclòs deixant entreveure que no eren transparents. 
 

 El personal del departament de comunicació era poc professional i els acusa 
d’ometre noticies, o que s’equivocaven en les noticies on participava el grup 
popular. 
 

 El personal de la Secretaria i Intervenció d’aquest Ajuntament no era imparcial 
en les seves funcions. 
 

Aquestes afirmacions – que qualsevol persona del municipi pot corroborar que són 
mentida- estan emmarcades en la narració falsa de desprestigi contra el personal 
municipal. 
 
A més, en les darreres setmanes, el senyor Millán de forma publica i notòria en 
diferents mitjans de comunicació municipal (Facebook) durant la jornada de 
celebració del dia internacional dels drets LGTBI, va manifestar que era una pena 
que les administracions públiques es gastessin tants diners en celebrar aquesta 
jornada i inclòs va afirmar que ser gai estava de moda.  
 
Aquestes declaracions totalment condemnables no representen l’esperit de 
tolerància, igualtat i llibertat que volem per a la nostra societat i deixen palesa la 
involució democràtica d’aquest Regidor del Partit Popular.  
 
El fet adquireix més gravetat si tenim em compte la cobertura mediàtica dels Plens 
(retransmissió en directe) i dels comentaris en les xarxes socials que són 
d’exposició pública.  
 
És  legítima  la promoció personal  de  qualsevol  militant  en el  si  del  seu partit; 
és  lletja  la metodologia de fer-ho utilitzant falsedats; però és absolutament 
inadmissible utilitzar el personal municipal d’aquest Ajuntament i encara més 
expressar comentaris homòfobs.  
 
Per tant grups municipals del PSC, ERC, ICV-EUA i CIU. Proposen al Ple de 
l’Ajuntament  de Lliçà d’Amunt l’adopció dels següents acords: 

 
1. Reprovar al regidor Francisco Javier Millán Vidal pel contingut de les seves 

intervencions en els diferents Plens Municipals i per els comentaris avocats 
a les xarxes socials. 
 

2. Exigir que es retracti públicament de les afirmacions fetes i que reconegui 
que en cap cas s’ajusten a la realitat.  
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3. Exigir que entregui l’acta de regidor i dimiteixi del seu càrrec ja que no s’avé 
amb l’esperit de respecte, honradesa, transparència i honorabilitat que ha 
de mantenir un càrrec públic tal i com recull el Codi Ètic que el Ple 
Municipal va aprovar per unanimitat en el Ple del passat 30 de març de 
2017. 

 
4. Transmetre aquest acord a la presidència i la secretaria general del Partit 

Popular, així com a la provincial del partit a Barcelona.” 
 
Oberta la deliberació, el regidor Fran Sánchez explicà que els fets detallats a la 
proposta havien ocorregut en el nostre Ple i per part d’un regidor. Dirigint-se al regidor 
Millán li digué que els treballadors de l’Ajuntament es dedicaven a gestionar els quinze 
milions de pressupost i si ells no participessin i treballessin seria impossible fer-ho, que 
els enemics polítics, que ho poden fer bé o malament, eren els regidors, els quals 
estaven disposats a debatre políticament el que considerés, i estarien encantats de 
poder-ho fer perquè apujarien el nivell polític del Ple. Pel que feia al menyspreu a les 
minories, manifestà que l’Ajuntament, i el PSC en concret, continuaria celebrant els 
dies per defensar-les. Acabà dient que creien que el Sr. Millán s’havia equivocat i 
entenia que com a demòcrata hi estaria d’acord. 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que, com a regidor, el senyor Millán estava 
representant a la ciutadania i havia d’emetre opinions modulades. Afirmà que en clau  
política podien debatre i discutir, però que el que no es podia admetre és l’atac als 
treballadors, perquè -Déu no ho vulgui- un dia el seu partit tornaria a governar i 
aquests treballadors serien els seus. Acabà dient que si determinats comentaris els 
feia en una barra de bar podia dir el que volgués, però quan ho feia al Ple s’havia de 
moderar, i amb això havia demostrat que no entenia la transcendència de la seva 
representativitat, i per això hauria de plegar. 
 
El regidor Francisco León començà dient que aquell dia excepcionalment també era 
gai, i creia que els treballadors municipals s’havien de mantenir lluny d’aquest debat, i 
que cap treballador li havia refusat mai cap proposta o pregunta. 
 
El regidor Manel Busquets digué que ser l’últim en intervenir feia que moltes coses ja 
s’haguessin dit, i incidí dient que quan un era regidor ho feia per representar també als 
grups minoritaris i que tot i que ser gai un dia estava bé, s’havien de defensar durant 
tot l’any. Afirmà també que quan una persona es volia fer veure per coses negatives 
era fàcil, però si es volia fer veure era millor que ho fes per coses positives, ja que 
atacar per atacar no era la manera d’anar endavant i estava fent un fals favor al 
col·lectiu que representava. 
 
A continuació la regidora Àngela Roca llegí el següent escrit: 
 

“Desde el Grupo Popular queremos manifestar nuestro pesar porqué se presente 
una moción para reprobar a un concejal de la oposición en este consejo plenario 
por parte del gobierno municipal. 
 
Dicho esto, consideramos que si algunas manifestaciones de nuestro Concejal, 
Francisco Javier Millán Vidal, bien en ente consejo plenario, bien en las redes 
sociales, han podido ofender bien a funcionarios de esta casa, bien a cargos 
electos del consistorio, pedimos disculpes a quien haya podido sentirse ofendido. 
 
Y pedimos disculpes, hoy aquí en el consejo plenario, pero ello no significa que esto 
otorgue al gobierno la facultad para poder exigir la dimisión de ningún cargo electo, 
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y menos de la oposición, ya que esa decisión no corresponde al gobierno municipal, 
ni en este consistorio ni en ninguno. 
 
Nuestro grupo siempre estará abierto a colaborar con todos los asuntos y 
propuestas que sirvan para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Lliçà, como 
siempre hemos hecho a lo largo de los distintos mandatos donde el Grupo Popular 
ha tenido responsabilidades de gobierno y de oposición en este consistorio, y no 
vamos a entrar en una batalla dialéctica en ningún caso sobre el asunto.” 

 
Tot seguit el regidor Francisco Javier Millán donà lectura al següent escrit: 
 

“En primer lugar, y en defensa de todas las acusaciones que hacen contra mi 
persona en esta Moción, me gustaría que separasen totalmente unas acusaciones 
por mi tono empleado en las preguntas que hago en los Plenos municipales contra 
los funcionarios de este Ayuntamiento, debido a sus fallos u omisiones habidos 
desde el pasado día 26 de Noviembre de 2’015 hasta esta fecha, y mis comentarios 
en Facebook sobre la celebración del Día del Orgullo Gay. 
 
Sobre mi tono empleado en las preguntas les diré que es inaudito para mi leer en el 
último boletín municipal Informa’t, las opiniones de3 ERC donde nos tratan de 
prepotentes, incompetentes y arrogantes, así como de EUiA donde dicen que 
atacamos a los profesionales de nuestro ayuntamiento, sin ningún criterio y con 
argumentaciones falsas, poniendo de manifiesto nuestro profundo desprecio a la 
clase trabajadora, y por último las opiniones de CIU pidiéndome que modere “yo” mi 
permanente ataque injustificado a los trabajadores del Ayuntamiento. 
 
También es incomprensible para mí el anuncio que emiten a través del periódico 
comarcal el 9 Nou, de la presentación de una Moción de reprobación contra mi 
persona, aludiendo a mi duda de la profesionalidad de los trabajadores municipales 
y mi enfrentamiento con el secretario y el interventor, así como en expresar 
mediante Facebook mi opinión personal sobre lo que se gastaban las entidades 
públicas en celebrar el día del orgullo gay. 
 
Y para remate leo en dicha Moción, que he faltado al respeto y la verdad sobre la 
profesionalidad del personal del ayuntamiento, que son mentira las afirmaciones 
que he hecho en las preguntes, y que están enmarcadas en una narración falsa de 
desprestigio hacia el personal. 
 
Les diré, por si no se han dado cuenta, que todas las preguntes que he realizado 
han sido en tercera persona del plural. ¿Qué significa este dato tan importante? 
Que todas ellas han sido consensuadas y realizadas por nuestro Grupo Político 
antes de leerlas en los Plenos en cuestión. 
 
Y para que quede más claro y demostrar que los que ustedes llaman falsedades 
leídas por mí en varios Plenos desde esta legislatura, estrego en este acto a la 
Secretaria copia de la preguntes y respuestas que hicimos en los Plenos de fechas 
26/11/15, 26/5/16, 24/11/16, 30/3/17 y 25/5/17, donde nos limitamos a preguntar por 
unos fallos u omisiones ocurridos que afectaban a nuestro partido, y que en sus 
respuestas podrán constatar que nos daban siempre la razón. 
 
No obstante, y recapacitando sobre los malos entendidos que haya podido haber 
con los funcionarios de este Ayuntamiento hasta el día de hoy, les pido mis más 
sinceres disculpes si se han llegado a sentir ofendidos por nuestras preguntes, ya 
que no era ni mi intención ni la de mi Grupo Político que se sintiesen 
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menospreciados, sino hacerles llegar unes quejas de nuestro partido todas elles 
fundamentadas como han podido reconocer Uds. mismos. 
 
Y sobre los comentarios en Facebook sobre la celebración del Día del Orgullo Gay, 
les reitero lo que afirmé en el periódico el 9 Nou: “me limité a responder a dos 
regidores, a título totalmente personal, diciéndoles que era una pena lo que se 
gastaban las entidades públicas en celebrar este día. Ellos lo llevaron a su terreno 
pidiéndome la dimisión, cuando de momento en España debería respetarse la libre 
opinión de todo ciudadano, sea o no regidor”. 
 
Pero no por eso y aun en mi creencia y reafirmación en mis palabras, me gustaría 
que aceptasen mis disculpas por haberse ofendido sobre mi opinión, repito, 
particular, referente a este tema, ya que respeto y respetaré absolutamente a 
cualquier colectivo, sea gay o no, para eso existe la Democracia y la Constitución 
Española que la garantiza. 
 
Creo sinceramente que deberían centrarse más en la buena gestión del Gobierno 
Municipal, defendiendo los intereses de nuestros vecinos, aunque sea a través de 
un pacto inverosímil y antinatural de 4 partidos que dejaron solos en la oposición a 
mi partido, formando un cordón sanitario en toda regla, y dejar de reprochar las 
formes de expresarnos en los Plenos, así como de las opiniones de un regidor que 
a nivel particular dice lo que piensa en una red social.” 

 
Tot seguit el senyor Alcalde digué que semblava que es disculpés però no es 
disculpava, que les seves preguntes eren correctes, però que era el to que utilitzava el 
que se’l hauria de repensar. També indicà  que es va aprovar un codi ètic per donar 
exemple, i molt bon exemple no estava donant, per això li recomanava que intentés 
moderar el discurs, i així poder millorar les seves relacions durant la segona part del 
mandat  
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que sentint parlar el Sr. Millán el feia refermar-se més 
en què no era esmenable, ja que intentant justificar-se deia que creia que havia fet bé 
el que va fer, per això continuava sol·licitant la seva dimissió. Acabà incidint en què la  
seva actitud era indefensable i per això hauria de plegar o que el seu grup l’ajudés a 
plegar. 
 
El regidor Francisco León assenyalà que durant anys havien estat en el ple amb el 
Partit Popular i sempre hi havia hagut un respecte. 
 
Posat a votació, la Moció fou aprovada amb el vot favorable dels grups del PSC (6), 
ERC (6), ICV-EUiA (2) i CiU (1), que constitueixen majoria absoluta legal, i el vot en 
contra del grup del PP (2) 
 
 
9.- AFERS URGENTS 
 
No se n’han presentat. 
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10.- MOCIONS 
 
10.1.- MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
POPULAR RECHAZANDO EL REFERÉNDUM ANUNCIADO PARA EL PRÓXIMO 1 
DE OCTUBRE DE 2017 
 
Es donà compte de la següent Moció presentada pel grup Popular: 
 

“Dado que el Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont ha anunciado la 
pregunta y la fecha para la celebración de un referéndum ilegal el próximo 1 de 
octubre. 
 
Dado que el Partido Popular, el PSC, C’S i Catalunya Sí que es Pot, han anunciado 
que no están de acuerdo con la celebración unilateral de este referéndum y que no 
comparten la pregunta: 
 
“Vol que Catalunya sigui un Estat independent en forma de República?” 
 
Proponemos los siguientes acuerdos al Pleno del Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt: 
 
1r.- Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt (Barcelona) de no 
dar soporte ni proporcionar medios, ni personal municipal el día 1 de Octubre, en 
relación a la celebración del referéndum ilegal que se pretende celebrar. 
 
2n.- Trasladar estos acuerdos a las AAVV del municipio, a la Generalitat de 
Catalunya, al Parlamento de Catalunya, a la Diputación de Barcelona, al Congreso 
de los Diputados y a la Delegación del Gobierno de España en Catalunya.” 

 
Oberta la deliberació, el senyor Alcalde manifestà que aquesta moció, ara per ara, no 
tenia sentit perquè no hi havia cap convocatòria oficial, i el seu grup no volia jugar a les 
interpretacions, per això sol·licitava que la Moció es deixés damunt la taula o, en cas 
contrari s’abstindrien de votar. 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que després de constatar l’estima del regidor del grup 
del PP envers el personal, voler defensar el personal li semblava un acte de cinisme, 
que el grup d’ERC defensaria la celebració del Referèndum i en aquest punt no 
estaven d’acord tot l’equip de govern. Afegí que qui no volgués votar que no ho fes, 
però creia que la ciutadania havia de manifestar la seva opinió i havien de defensar 
que el procés tirés endavant. 
 
El regidor Antonio Polo manifestà que el seu grup estava compromès amb el dret a 
decidir sempre i quan es complissin les garanties democràtiques, però com que encara 
no s’havia convocat s’abstindria de votar. 
 
El regidor Manel Busquets indicà que la pretensió de la Moció era la divisió del grup de 
govern, i una mostra més de les amenaces del PP, per això el seu grup votaria que no 
a la Moció, a més de perquè el dret a la llibertat d’expressió era un dret fonamental, i 
des de Convergència es faria el possible perquè el referèndum es celebrés. 
 
Posat a votació, la Moció fou refusada amb el vot en contra dels grups ERC (6) i CiU 
(1), el vot favorable del grup del PP (2), i l’abstenció dels grups del PSC (6) i ICV-EUiA 
(2),  
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11.- PREGUNTES 
 
Preguntes formulades pel Grup Municipal Popular: 
 
PRIMERA.- COSTE PARA FORMALIZAR EL CONSORCIO CATALÁN DE 
CERVEZA ARTESANA 
 
En la Junta de Gobierno celebrada por Uds. el pasado día 8/5/2017 acuerdan aprobar 
el presupuesto de la empresa E2C Consulting (Maori, SL), por un importe de 18.000 
euros, para el desarrollo del proyecto de ejecución del Consorcio Catalán de Cerveza 
Artesana. 
 
También en dicha Junta aprueban el presupuesto presentado por la empresa J&M 
Legal Partners SLP, por un importe de 9.000 euros, para la redacción de los estatutos 
y los documentos necesarios para la constitución del Consorcio Catalán de Cerveza 
Artesana. 
 
Y por último, en la Junta de Gobierno que realizaron el pasado 12/6/2017 también 
acurdan aprobar la contratación del despacho de arquitectos Solé-Román, por un 
importe de 9.800 euros, a fin que redacte la Modificación Puntual del POUM en el 
ámbito de Can Malé, para poder implantar, sorpresa, un “Centro Artesanal de 
Cerveza” 
 
Pregunta: 
 
¿Cual será la aportación a estos cerca de 37.000 euros de la única empresa 
cervecera, o será a pagar íntegramente por este Ayuntamiento? 
 
Resposta: El regidor Iban Martínez contestà que pel que feia als 9.000 euros, no creia 
que s’haguessin d’imputar al Consorci, atès que era per a la modificació del 
planejament que afectava a tots els equipaments de Can Malé i no només per al 
Consorci. Pel que feia a les empreses digué que no es parlava d’una única empresa 
sinó d’unes quantes. L’empresa cervesera no aportava al Consorci perquè aquest 
encara no s’havia creat, on l’Ajuntament com a promotor avançava els diners i una 
vegada constituït ja es veuria si el Consorci s’hauria de fer càrrec d’aquests diners. Les 
fonts d’ingressos del consorci s’establien als Estatuts. De la mateixa manera que quan 
es constituí es veuria qui es faria càrrec de la compra d’una planta o d’una pissarra. 
 
 
SEGONA.- COSTE DE LOS SEMÁFOROS DE LA INTERSECCION ENTRE LA C/ 
PAU CLARIS Y LA C/ ANSELMO CLAVÉ 
 
Según los registros de factures recibidas por este Ayuntamiento, números 1123 y 
1125, la empresa Alumbrados Viarios SA (Aluvisa), ha emitido 2 facturas de fecha 
30/4/2017, relativas a la instalación de los semáforos entre la C/ Pau Claris y la C/ 
Anselmo Clavé, por unos importes de 22.677,44 y 13.156,38 euros. 
 
Preguntas: 
 
¿Cuál ha sido el motivo para decidir esta Junta de Gobierno la instalación de dichos 
semáforos? 
 
¿Era un punto negro, o sea, había habido accidentes en dicha intersección 
anteriormente? 
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Resposta: El regidor Joaquim Ferriol contestà, en primer lloc, amb una prèvia 
lingüística, atès que el carrer Anselm Clavé, sempre havia estat “Anselm” i no 
“Anselmo”, i pel que feia al cost dels semàfors aquest havia estat el que deia a la 
pregunta. Informà que eren un semàfors que s’activaven quan hi havia un  vehicle o un 
vianant pitjava el botó, que es col·locava allà perquè hi havia un tram de 800 metres 
sense regularització semafòrica que provocava que el vehicle agafés embranzida i el 
peató estigués en situació de perill. Les darreres setmanes s’havia canviat el sentit del 
carrer Pau Claris, que abans tenia un trànsit veïnal però que ara unia el carrer Països 
Catalans amb l’Anselm Clavé, i per això veia incrementat el seu trànsit. A partit del 2 
d’octubre, el transport públic faria aquest recorregut i per a una sortida segura era 
necessària aquesta regularització semafòrica. En general no hi havia hagut queixes de 
la ciutadania. 
 
El senyor Alcalde explicà que era un punt negre, perquè passaven molts vehicles i que 
la sortida a la carretera des de Pau Claris era complicada. 
 
 
TERCERA.- CONTRACTACION DE UNA AUDITORIA PARA EL SERVICIO 
MUNICIPAL DE AGUA 
 
En la Junta de Gobierno  celebrada por Uds el pasado día 12/6/2017, aprueban la 
contratación de la empresa PW Advisory & Capital Services, SL para llevar a cabo una 
auditoria a la empresa SOREA, sobre el servicio de abastecimiento de agua, a fin de 
evaluar otras posibilidades de gestión, por un importe de 16.500 euros más IVA. 
 
Preguntas: 
 
¿Es legal y ético pedir una “auditoria de las cuentas internas” a una empresa 
concesionaria, para conocer la naturaleza de sus reclamaciones y determinar qué 
hace falta hacer al respeto? 
 
¿No querrán un enfrentamiento con SOREA para municipalizar el servicio de 
abastecimiento de agua a nuestro pueblo, utilizando para ello la actual Empresa 
Municipal de Obras, o sea la EMO? 
 
Resposta: El regidor Iban Martínez digué que li sorprenia molt que es posés en 
qüestió l’auditoria a una empresa que tenia un servei concedit, que pel contrari, era 
legal i ètic i a partir de l’any vinent seria obligatori auditar comptes d’empreses que 
treballessin amb l’administració. També digué que era important saber si els costos i 
les imputacions eren correctes, si s’estaven complint els compromisos, i saber tots 
aquells aspectes on l’Ajuntament com a tal  no hi arribava. Continuà dient que s’havia 
trigat dinou anys en fer-ho, i que si es volgués un enfrontament amb Sorea no s’hauria 
pactat amb l’empresa i s’hauria forçat la baixada de preus sense negociar; ans al 
contrari s’havien acordat les tarifes i les ajudes socials. Si arribat el dia una auditoria 
aconsellava que es recuperés el servei de la gestió de l’aigua, es podria fer a través de 
la gestió directe, d’empresa de titularitat pública, d’empresa mixta… És més, l’empresa 
Sorea s’havia ofert a prestar el servei  a través d’una empresa mixta. 
 
El regidor Francisco Javier Millán indicà que ell feia les preguntes en tercera persona 
del plural, i per tant la resposta havia de ser també en plural; contestant el regidor Ibn 
Martínez que com que la pregunta la llegia ell s’adreçava a ell per a contestar-li. 
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QUARTA:- COSTE DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO PARA LA IMPLANTACIÓN 
DE UN PARQUE TECNOLÓGICO 
 
Según hemos podido constatar, la empresa Maori 2002, SL presentó 2 facturas a este 
ayuntamiento, con fechas 20/3/17 y 23/5/17, por un importe de 3.854,27 y 5.5.06,11 
euros respectivamente, en el concepto de los “estudios de mercado” llevados a cabo 
para la implantación de un parque Tecnológico en Can Malé. 
 
Preguntas: 
 
¿Valió la pena realizar estos estudios de mercado? 
¿Se implantará en nuestro municipio algún Parque Tecnológico? 
 
Resposta: El regidor Iban Martínez contestà que s’havia decidit fer un estudi de 
mercat per veure si tenia sentit crear un Parc tecnològic, i la conclusió va ser 
afirmativa. També indicà que sí que havia valgut la pena realitzar els Estudis perquè sí 
que s’implantaria un centre tecnològic que desenvoluparia aspectes al voltant del món 
cerveser. Afegí que aquest estudi l’havia pagat un particular, propietari de Can Malé, 
que hi tenia interès. 
 
 
CINQUENA.- COSTE DEL VIAJE A LAS PARTICIPANTES DEL SOPAR DE LES 
ÀVIES 
 
Con fecha 25/5/17 la empresa Naturalia Viajes SL presentó al Ayuntamiento una 
factura por un importe de 20.750,00 euros, correspondiente a la reserva del viaje para 
60 personas, fecha de salida 20/5/17 y fecha de vuelta 21/5/17, incluyendo vuelos, 
estancia, traslados y visites en destino. 
 
Asimismo, con la misma fecha la empresa DISBUS 21 presentó otra factura por 
importe de 619,99 euros, correspondiente al traslado al aeropuerto de Barcelona i 
viceversa. 
 
Preguntas: 
 
¿Este coste corresponde a la salida de las participantes en el Sopar de les Avies del 
año pasado? 
 
¿Lo asume todo el Ayuntamiento? 
 
¿Cuál fue el presupuesto inicial de esta partida? 
 
¿A cuánto ascendió dicha partida el año 2015? ¿No fue de 5.643,44 euros? 
 
Resposta: El regidor Albert Iglesias contestà que corresponia a la Sortida de les 
participants en el Sopar de les Àvies de l’any 2016, atès que el 2017 encara no havia 
sigut. D’aquest cost les àvies n’havien pagat una part, en concret 6.100 euros. El 
pressupost inicial havia estat de 25.000 euros dels quals finalment se n’avien utilitzat 
20.750. La quantitat del 2015 que indicava a la pregunta no sabia exactament d’on 
sortia perquè el que tenia comptabilitzar Cultura era que d’una partida inicial de 13.750 
€ se n’havien disposat 11.793 i les àvies havien pagar 3.250 euros. 
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SISENA.- SUPRESION DE LOS SOBRESALTOS DE ASFALTO EN LAS 
CALZADAS 
 
Hemos observado que están suprimiendo los sobresaltos de asfalto en las calzadas de 
muchas calles de nuestro pueblo. 
 
Preguntas: 
 
¿A qué se debe dicha actuación? 
¿No cumplían la normativa de Seguridad vial? 
 
 
Resposta: El regidor Joaquim Ferriol contestà que es treien per una qüestió pràctica, i 
era que els busos, en els nous recorreguts, passaven per aquests carrers i tenien més 
avaries. Un altre motiu era el tecnològic, atès que els vehicles híbrids a les baixades 
recarregaven bateries i això no podien fer-ho si havien de frenar. També digué que es 
reforçaria la pintura i el sistema d’aparcament, que faria que la sensació de velocitat 
fos més alta i, per tant, es corregués menys 

 
 
SETENA.- POSICIONAMIENTO DEL ALCALDE ANTE EL REFERÉNDUM 
ANUNCIADO PARA EL 1 DE OCTUBRE 
 
Dado que el Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont ha anunciado la 
pregunta y fecha para la celebración de un referéndum ilegal el próximo 1 de Octubre. 
 
Pregunta: 
 
¿Permitirá el alcalde que el 1 de Octubre se hagan servir instalaciones o medidas 
municipales para la celebración del referéndum que ha estado anunciado por el 
Gobierno de la Generalitat de Catalunya? 
 
Resposta: El senyor alcalde contestà que ja havia donat resposta abans, i que no 
faria res fins que es veiés la convocatòria, la poguessin estudiar i la valoressin. Ara per 
ara, seria fer volar coloms. 
 
 
En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència donà per 
acabada la sessió, essent les 20,15 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta, 
que signen l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 

 
 
L’ALCALDE                          LA SECRETÀRIA 

 
 


