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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL DIA 25 DE 
MAIG DE 2017 
 
 
Lliçà d’Amunt, 25 de maig 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, 
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, Felip Tura i Torra i Jordi Regales Pou. En el decurs de la 
sessió s’incorporà el regidor Manel Busquets i Mateu. 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 30 de març  
de 2017, aquesta rebé les següents sol·licituds d’esmenes per part dels regidors del 
grup del Partit Popular: 
 
Primer: Es procedeix a modificar l’acta, en la part corresponent a la resposta a la 
pregunta número 4, en el sentit exposat pel regidor, quedant redactada de la següent 
manera:: “El regidor Francisco León contestà, en quant a la primera pregunta, que es 
devia a la seva ineptitud, no podia dir una altra cosa i sentia no haver-ho pogut dir en 
aquells moments. En quant a la segona, digué que sí que s’havia pagat; i pel que feia 
a la tercera, que no es devia a la generositat de cap empresa, perquè les havia 
realitzat Francisco León i les havia penjat la brigada d’obres, sense cap cost.  
 
Segona: No s’accepta la petició del regidor Francisco Javier Millán, en quant al to en 
que es va dirigir al president de la Generalitat, en el punt 15.8., atès que es considera 
que per entendre el decurs del debat, s’havia de fer aquesta descripció. 
 
Amb la incorporació de la  correcció acceptada, l’acta fou aprovada per unanimitat. 
 
 
2 - DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es donà compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des del dia 15 de març al 5 de maig 
de 2017, que van del número 171/17 al 323/17 dins del llibre de Registre de Decrets 
de l’Ajuntament. 
 
 
3 – DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2016 

 
El Sr. Alcalde, per Decret número 270 de dia 12 d’abril de 2017, va resoldre el 
següent: 
 

“Primer.- Rectificar l’errada material detectada al Decret número 233 de data 31 de 
març de 2017 en la seva part expositiva. 
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Segon.- Aprovar la refosa del Decret d’aprovació de la liquidació del Pressupost 
2016 amb les correccions esmentades de tal manera que es pugui donar compte al 
Ple d’un únic text i evitar les confusions. 
 
Tercer.- Donar compte del text refós del decret pel qual s’aprova la liquidació del 
Pressupost al Ple municipal en la primera sessió que se celebri.” 
 
En compliment de la mateixa resolució i vist el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa d’Hisenda , es dona compte al Ple del decret d’Alcaldia número 270 del 
dia 12 d’abril de 2017.” 

 
Oberta la deliberació, el regidor Jordi Juárez explicà el següent: 
 

“Resum liquidació 2016 
 
Durant l’any 2015 s’ha reconegut drets per 15.828.240,68€ i s’ha reconegut 
obligacions per valor de 15.195.997,79€, el que dona un resultat pressupostari de 
278.007,53€, que implica una execució del 96% del ingressos obtinguts i d’un 
87,16% respecte al pressupost definitiu. 
 
Per altra banda, hi ha un romanent de tresoreria de 2.239.033,33€, que seria el 
superàvit acumulat de l’Ajuntament i a la vegada, la seva liquiditat immediata. 
 
Pel que fa a l’endeutament, aquest és de 5.999.178,38€. Durant el 2016 s’ha vist 
reduït en 420.000€ respecte a 2015, el que suposa una disminució del 6,5%. Això 
es de a que tot i que s’han sol·licitat préstec per valor d’1.3750.000€, a més de les 
amortitzacions ordinàries , s’han amortitzat anticipadament préstecs per valor de 
675.000€, cancel·lant aquells préstecs amb major tipus d’interès, pel que el tipus 
d’interès promig és de l’1,12%. 
 
Cal destacar també  l’estalvi net, que valora la capacitat que tindria l’entitat local 
per a fer front a les futures obligacions que pogués contraure per noves 
operacions d’endeutament a partir de l’excedent generat en resultat 
d’operacions corrents o ordinàries financeres. L’exercici 2016 va ser de 
1.541.544,04€. 
 
Quant a l’estabilitat pressupostària, presentem un superàvit de finançament de 
583.116,08€. 

Per últim, s’ha acabat l’any 2016 pagant les factures a 35 dies des de la data 
d’entrada de la mateixa al registre de l’Ajuntament. 

Per últim, pel que fa a les inversions, durant el 2016 s’han invertit un total 
d’1.420.000€ en actuacions com els vestidors de la piscina i la maquinària, el canvi 
de la gespa del camp de futbol, inversions en carrers com la urbanització del carrer 
Mossèn Cinto Verdaguer o els plans de realització de voreres, també s’ha fet un 
esforç important en la millora de la xarxa d’aigua, s’ha iniciat el casal de la Gent 
Gran de Palaudàries, millora dels parcs infantils i millores en les instal·lacions i 
serveis municipals.” 

 
Tot seguit el regidor Francisco Javier Millán digué que el seu grup no estava d’acord 
amb l’exposició efectuada, atès que en el decret de 12 d’abril es deia que hi havia uns 
errors en el decret de 31 de març de 2017, ja que on deia: baixes i cobraments 
realitzats per un import 1.837.010,12 euros, hauria de dir: per un import de 
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2.363.124,90, i on deia: drets pendents de cobrament a 31 de desembre de 2016, on 
deia: 2.363,124,90€, hauria de dir: 3.186.202,95. Per aquest fet i perquè no s’havia 
convocat la Comissió Especial de Comptes des del maig de 2016, a més de no 
disposar d’una auditoria externa de la seva confiança on es pogués comprovar si 
existia la transparència que s’afirmava que hi havia en aquest ajuntament i en la qual 
es pogués determinar els possibles desajustos portats a terme des del passat mes de 
maig de 2015, el feia manifestar la seva disconformitat amb el decret d’aprovació de la 
Liquidació  
 
EL Sr. Alcalde contestà que hi havia hagut uns errors de comptabilitat en passar les 
dades però que no afectaven en absolut el resultat. Per altra banda, manifestà que la 
figura de l’Interventor ja feia d’auditor i també que aquests comptes s’enviaven a la 
Diputació de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya i a Madrid. Pel que feia a la 
convocatòria de la Comissió especial de comptes, aquesta s’havia de convocar per 
aprovar els comptes generals que no s’havien d’aprovar fins el mes de juliol i així es 
faria properament com s’havia fet cada any. 
 
 
4 – DONAR COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ DEL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2017 
 
Es donà compte dels informes d’Intervenció corresponents al primer trimestre de l’any 
2017. 
 
 
5 – APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEIS D’ESCOLES 
BRESSOL MUNICIPALS 
 
Aquest punt es retirà de l’ordre del dia. 
 
 
6 – APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DELS CASALS 
MUNICIPALS DE GENT GRAN DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“L’article 8.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
atorga potestat reglamentària a l’Ajuntament. 
 
Vist el projecte de Reglament de règim intern dels casals municipals de gent gran 
de Lliçà d’Amunt que pretén articular una sèrie de mesures pel foment de 
l’envelliment actiu i per la promoció de la participació de la gent gran. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials. 
 
És pel que es proposa al Ple: 
 
Primer: Aprovar inicialment el Reglament de règim intern dels casals municipals de 
gent gran de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Exposar-lo a informació pública i sotmetre’l a tràmit d’audiència als 
interessats per un termini de 30 dies, perquè puguin presentar-se reclamacions i 
suggeriments que, si es produeixen, la Corporació haurà de resoldre. Si no es 
produeixen al·legacions, el Reglament es considerarà aprovar definitivament.” 
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Acabada la lectura, la regidora Maria del Mar Pedrerol explicà que aquest reglament 
s’havia redactat amb l’objectiu de la regidoria de fomentar l’envelliment actiu i les 
relacions personals, el qual ajudaria a gestionar l’equipament, determinant les funcions 
dels casals, horaris, espais, estructura organitzativa, òrgans de participació i les 
funcions del personal que hi treballa, com el cas dels concessionaris, dinamitzadors o 
tècnics. Afegí que calia tenir present que el reglament es feia sobre l’equipament, no 
sobre les associacions que en podien fer ús, considerant el Casal com equipament per 
promoure les relacions de la gent gran i els seus drets i deures. Conclogué afirmant 
que es tractava d’un document marc per a no crear conflictes, el qual estaria exposat 
durant trenta dies per a què qui volgués pogués efectuar les seves aportacions. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
7 – APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017-2021 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“L’Àrea de Joventut ha finalitzat el procés d’elaboració del Pla Local de Joventut de 
Lliçà d’Amunt pels anys 2017-2021. 
 
Vist que el Pla Local de Joventut és el document marc que permetrà implementar 
polítiques de joventut, i és l’eina que impulsa i coordina les polítiques de joventut del 
municipi des d’una perspectiva de transversalitat i interrelació, oferint una 
perspectiva global i un treball ajustat en diferents àmbits, compartint recursos 
disponibles i esforços. 
 
Vist que permetrà respondre millor a les necessitats amb el compromís de tots i 
totes. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es 
proposa l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Aprovar el Pla Local de Joventut de Lliçà d’Amunt pels anys 2017-2021.” 

 
Acabada la lectura, la Regidora Míriam Remolà digué que s’havien rectificat els errors 
observats durant la Comissió informativa, i per tant el document que ara es sotmetia a 
votació era el correcte. Explicà que els joves eren el present i el futur a Lliçà d’Amunt i 
al nostre país, que tenien molt a dir i s’havien de fer escoltar. Indicà que les 
necessitats de la joventut eren canviants i molt diverses i per tal de donar-hi resposta 
l’administració s’havia de moure a un ritme al qual no estava acostumada, i que els 
representants d’aquest ajuntament creien fermament en la necessitat de complir amb 
els compromisos, presos de manera consensuada amb els joves, que es derivaven de 
les pàgines del Pla, el qual promovia efectuar el camí plegats i la seva presència en el 
procés de canvi. 
 
Continuà dient que es necessitava un moviment social jove que marqués les directrius 
per afavorir les directrius que es consensuessin, perquè “Lliçà és jove”. 
 
Finalitzà ressaltant que el document l’havien fet els joves i les joves de Lliçà d’Amunt, 
els tècnic i tècniques, els i les professionals i, en última instància, els polítics. S’havia 
treballat en col·laboració amb la Diputació i la Generalitat però sense els joves aquest 
document no serviria de res i per això es demanava la seva col·laboració. 
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Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
8 – COMPATIBILITAT PER A REALITZAR FUNCIONS DE PSICÒLOGA 
EDUCATIVA EN L’ÀMBIT PRIVAT 
 
Abans de procedir a la lectura d’aquests proposta, la regidora Àngela Roca manifestà 
que ella no participaria en la votació per considerar-se directament afectada. 
 
Tot seguit es procedí a la lectura de la proposta, que és del següent contingut: 
 

“La senyora S. J.G., que presta serveis a l’Ajuntament com a personal laboral 
indefinit realitzant les tasques de psicòloga adscrita al departament d’educació, ha 
sol·licitat davant d'aquest Ajuntament el reconeixement de compatibilitat per poder 
exercir funcions sota la categoria de psicòloga en l’àmbit privat.  
 
Vist l'informe emès per la Tècnica mitja de recursos humans, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Reconèixer la compatibilitat per poder realitzar tasques com a psicòloga en 
l’àmbit privat a la senyora S. J. G., sempre i quan es compleixin les premisses 
següents: 
 
- Les tasques que hagi de realitzar en l’exercici de l’activitat privada no tinguin 
relació amb els que estigui intervenint, hagi intervingut en els darrers dos anys o 
hagi d’intervenir per raó del seu lloc de treball a l’Ajuntament. 
 
- No es realitzin tasques del nostre municipi. No poden ser objecte de compatibilitat 
les activitats professionals que s’han de prestar a persones a què hom està obligat 
a atendre en el desenvolupament del càrrec públic. 
 
- La feina no requereixi la presencia efectiva durant horari igual o superior a la 
meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a l’Ajuntament. 
 
- El concepte de complement específic no inclogui explícitament la especificitat 
d’incompatibilitat. 
 
- L’horari de l’activitat privada ha d’ésser fora de l’establert al que compleix com a 
psicòloga adscrita al Departament d’Educació de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, així 
mateix, l’autorització de la compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment 
de la jornada. 
 
- No es gaudeixi d’una reducció de la jornada de treball per cura de menors 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada i al Registre de Personal.” 

 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pel vot favorable de tots els regidors, a excepció 
de la regidora Àngela Roca, que s’abstingué de votar. 
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9 – COMPATIBILITAT PER REALITZAR FUNCIONS D’AGENT DE RENTAT DE 
VEHICLES I ACTIVITATS RELACIONADES AMB AUTOMOCIÓ 
 
Ed donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“El senyor A. M. T., que presta serveis a l’Ajuntament com a personal funcionari de 
carrera realitzant les tasques d’agent de la Policia Local, ha sol·licitat davant 
d'aquest Ajuntament el reconeixement de compatibilitat per poder exercir com a 
agent de rentat de vehicles i activitats relacionades amb l’automoció en l’àmbit 
privat.  
 
Vist l'informe emès per la Tècnica mitja de recursos humans, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Reconèixer la compatibilitat per poder realitzar tasques d’agent de rentat 
de vehicles i activitats relacionades amb l’automoció en l’àmbit privat al senyor A.M. 
T., sempre i quan es compleixin les premisses següents: 
 
- Les tasques que hagi de realitzar en l’exercici de l’activitat privada no tinguin 
relació amb els que estigui intervenint, hagi intervingut en els darrers dos anys o 
hagi d’intervenir per raó del seu lloc de treball a l’Ajuntament. 
 
- No es realitzin tasques de Lliçà d’Amunt. No poden ser objecte de compatibilitat 
les activitats professionals que s’han de prestar a persones a què hom està obligat 
a atendre en el desenvolupament del càrrec públic. 
 
- La feina no requereixi la presencia efectiva durant horari igual o superior a la 
meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a l’Ajuntament. 
 
- El concepte de complement específic no inclogui explícitament la especificitat 
d’incompatibilitat. 
 
- L’horari de l’activitat privada ha d’ésser fora de l’establert a la Policia Local de Lliçà 
d’Amunt, així mateix, l’autorització de la compatibilitat està condicionada a l’estricte 
compliment de la jornada i l’horari propi de la Policia Local, així doncs, donat que es 
tracta d’un cos que té un horari especial derivat de les característiques del servei, 
que implica que sigui permanent, tots els dies de l’any i totes les hores del dia, 
l’autorització de la compatibilitat no eximeix de l’obligació a prestar els seus serveis 
que es requereixi per raons de servei. 
 
- No es gaudeixi d’una reducció de la jornada de treball per cura de menors 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i al Registre de Personal.” 

 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
10 – MOCIÓ PRESENTADA PER UGT EN RELACIÓ A LES EMPRESES 
MULTISERVEIS A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
 
Abans de procedir a la lectura, el regidor Antonio Polo explicà que aquesta moció 
l’havia entrat per registre d’entrada el sindicat UGT i l’equip de govern havia considerat 
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incloure’l en l’ordre del dia. Manifestà també que la reforma del Partit Popular havia 
permès abaixar salaris i la creació d’un instrument com el de les empreses multiserveis 
que el permetia signar convenis per sota del conveni sectorial, per això, atès que 
aquestes empreses es presentaven a concursos públics, l’Ajuntament incorporaria en 
els plecs de clàusules l’obligació de respectar els convenis sectorials dels treballadors. 
 
A continuació procedí a donar lectura a la Moció: 
 

“MOTIUS  
 
Des del 2012 la reforma laboral del govern del Partit Popular (PP) ha suposat un 
profund desequilibri en les relacions laborals, fent que les grans companyies i 
corporacions posseeixin un instrument demolidor per precaritzar els llocs de treball i 
devaluar salaris, utilitzant societats que, abusant del dret, contribueixen a un 
empobriment de la treballadora i el treballador.  
 
Aquesta pràctica ha estat utilitzada de forma massiva per les anomenades 
«empreses multiserveis» que estableixen convenis per sota de les condicions 
establertes en els convenis sectorials fins a límits insostenibles, límits que 
provoquen una autèntica ruptura del mercat laboral i que instauren competències 
deslleials fruit d’aquesta maquinació que altera de forma més que premeditada la 
lliure competència basada en la sostenibilitat social, la lleialtat i la seguretat.  
 
Aquest nou fenomen de subcontractació segrega les persones treballadores, ja que 
ha fet aparèixer una nova categoria professional que desenvolupa la seva activitat 
en pitjors condicions que les persones que integren la plantilla d’una empresa 
tradicional de serveis. Hi ha un tracte desigual no justificat per a treball del mateix 
valor, fet que va en contra del que estableix l’article 23.2 de la Declaració Universal 
de Drets Humans.  
 
Les administracions públiques atorguen concessions per a la prestació de 
determinats serveis, i es produeixen sorprenents ofertes a la baixa de grans 
companyies que ja preveuen la utilització de mà d’obra provinent d’aquest model 
d’empresa, que redueixen substancialment els salaris d’aquestes persones 
treballadores i fan que indirectament aquesta administració sigui còmplice de 
pràctiques nefastes.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS  
 
1. Prendre les mesures escaients, com ara clàusules socials incorporades als plecs 
de condicions que reconeguin el conveni sectorial de referència i els acords de 
millores laborals segons l’activitat del treballador i/o treballadora, per evitar la 
utilització directa o indirecta d’empreses multiserveis a l’administració pública, de tal 
manera que sempre es respecti el conveni sectorial per a qualsevol treballadora o 
treballador que efectuï el servei atorgat.  
 
2. Fer públic el compromís d’aquesta moció a la ciutadania d’aquest municipi.  
 
3. Instar el Govern de la Generalitat a incrementar substancialment el nombre 
d’inspectors de Treball i a crear un òrgan d’actuació específic que persegueixi el 
que és un frau encobert a la seguretat social o bé, per defecte, que aquesta actuï 
d’ofici.  
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4. Convocar una mesa de negociació per crear un pacte entre sindicats, patronal i 
administració que estableixi els criteris per regular les subcontractacions i eradicar 
del territori pràctiques que precaritzen el mercat laboral.  
 
5. Instar al Ple Congrés dels diputats a la derogació immediata de la reforma 
laboral, origen d’una exclusió social sense precedents.  
 
6. Enviar còpia d’aquesta resolució al president del Congrés dels Diputats, al 
president de la Generalitat de Catalunya, a la ministra d’Empleo i a la consellera de 
Treball.  
 
7. Notificar l’acord del plenari a la UGT del Vallès Oriental.” 

 
Acabada la lectura, el regidor Manel Busquets manifestà que les empreses 
multiserveis precaritzaven el treball, i afirmà que n’era un exemple molt clar que un 
mosso de magatzem cobrés un 45% menys del sou per més hores que si estigués 
adherit al conveni sectorial. 
 
El regidor Francisco Javier Millán manifestà que la moció d’UGT tenia la finalitat 
d’instar la derogació immediata de la reforma laboral, aprofitant el tema de les 
empreses multiservei. Assenyalà que cap dels presents s’havia llegit l’informe sobre 
l’evolució dels treball fet pel Ministerio de Empleo i Seguridad Social del Gobierno de 
España. I donà lectura als “argumentos para votar en contra de la derogación de la 
reforma laboral existente: 
 

- En abril de 2017 el número de afiliados a la Seguridad Social se incrementó en 
212.216 personas trabajadoras 

- Es el mayor incremento del empleo en un mes de Abril de toda la serie 
histórica 

- España ha recuperado la mitad del empleo destruido por la crisis: 1.971.475 
empleos, un 60% del empleo recuperado. 

- Todo el crecimiento económico se traslada el empleo 
- En el cuarto trimestre de 2016, el empleo equivalente a tiempo completo ha 

tenido un incremento interanual del 2,7%. El PIB creció el 3%. 
- En Abril de 2017 el número de parados disminuyó en 129.281 personas. 
- Es la mayor reducción interanual de paro de la serie histórica 
- España lidera la reducción interanual de desempleo en la Zona Euro. 
- La contratación indefinida a tiempo completo crece en 2017 a un ritmo del 

13,04%. 
- Se ha recuperado el 72% de empleos indefinidos destruidos en la crisis, y el 

33% del empleo temporal 
- Hay más asalariados indefinidos con contrato indefinido que antes de la crisis. 

Se han incrementado en 6 puntos desde el inicio de la crisis. 
- Menos del 1% de los asalariados tiene un contrato inferior al mes. El porcentaje 

de asalariados con contratos de menos de un mes es 0,87%. 
- 9 de cada d10 empleos creados son a tiempo completo. 
- En los últimos 12 meses se crearon 365.200 empleos a tiempo completo frente 

a 43.400 a tiempo parcial. 
- Desde la recuperación el 91,4% del empleo recuperado es a tiempo completo. 
- El sector privado sigue siendo el motor de la recuperación. El 96,4% del 

empleo recuperado ha sido en el sector privado (1.434.300 sobre 1.487.700 
total). 
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- Hoy hay más mujeres trabajando que nunca. Se ha recuperado todo el empleo 
femenino destruido durante la crisis y ya se alcanza la cifra más alta de 
mujeres trabajando. 

- El empleo entre los jóvenes crece casi el triple que la media. Se crea empleo 
joven a un ritmo del 9,85% anual, más del doble que la media. 

- El empleo entre mayores de 45 años crece con intensidad. Hay 1.200.000 
mayores de 45 años más trabajando que a finales de 2011. 

- 8 de cada 10 personas que abandonaron el paro eran parados de larga 
duración. 

- El empleo entre personas con discapacidad crece más que nunca. En lo que 
llevamos de 2017 la contratación se incrementa un 20% y adelanta otro año 
histórico de contratos con personas con discapacidad. 

- La recuperación está permitiendo crear 500.000 empleos al año mientras se 
producen moderadas ganancias de poder adquisitivo. Con incrementos 
salariales moderados, desde la recuperación los trabajadores han ganado 
poder adquisitivo todos los años.” 

 
A continuació, el senyor Alcalde digué que s’havien barrejat naps amb cols i que tot i 
que s’havia apujat les taxes d’ocupació, els sous no donaven per sobreviure, ja que hi 
havia gent que tot i treballant no arribaven a final de mes. Afirmà també que si es 
treballava directament per l’empresa o a través d’una empresa temporal, la diferència 
de sous era gairebé de la meitat, i que s’havia de lluitar per a sous dignes i no només 
per al treball.  
 
El regidor Francisco Javier Millán digué que aquest era el seu criteri, però que el que 
s’intentava era derogar una reforma laboral que funcionava. 
 
El Sr. Alcalde li contestà que això no era veritat i que el sous eren precaris. 
 
El regidor Francisco León digué que ell personalment no s’havia llegit les estadístiques 
del govern, però que escoltant-lo semblava que si seguia aquest ritme de descens de 
l’atur hauríem d’acabar trucant a immigració que deixessin entrar estrangers perquè 
faltaria gent, i acabà dient que hi havia gent treballant més de vuit hores per sous del 
50%, i ironitzà que si aquesta era la reforma del PP, “endavant!” 
 
El regidor Francisco Javier Millán assenyalà que el més important era la baixada de 
l’atur. 
 
El Sr, Alcalde digué que la Moció tractava sobre la justícia salarial. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pel vot favorable pels regidors dels grups 
PSC (6), ERC (6), ICV-EUIA (2) i CIU (1), que constitueixen majoria absoluta legal. 
Votaren en contra els dos regidors del PP. 
 
 
11 – AFERS URGENTS 
 
No se n’han presentat. 
 
 
12 – MOCIONS 
 
No se n’han presentat 
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13 – PREGUNTES 
 
 
Preguntes formulades pel Grup Popular: 
 
 
Primera.- REACTIVACION DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS (EMO) 
 
Estamos comprobando que el actual equipo de Gobierno quiere reactivar de nuevo las 
funciones de la EMO (Empresa Municipal de Obras), sin que encontremos ninguna 
justificación para ello, y más después de haber sufrido las tristes consecuencias 
económicas en un pasado no muy lejano. 
 
Preguntas: ¿A qué se debe esta postura? ¿No querrán aumentar la plantilla del 
personal del Ayuntamiento utilizando esta figura jurídica? 
 
Resposta: El regidor Felip Tura explica que la EMO era propietària de locals i pisos i 
com a tal tenia responsabilitat en el seu manteniment. Així mateix, digué que havia 
rebut encomanes per part de l’Ajuntament per a prestar determinats serveis, i que el 
personal que havia contractat l’EMO era personal de l’EMO, no de l’Ajuntament, que 
per cobrir-lo s’havia fet convocatòria pública, i que mentre hi hagués encomanes 
estarien contractats. 
 
 
Segona.- SITUACION ACTUAL DE LA ALIANZA 
 
Por la prensa nos hemos enterado de la problemática económica que atraviesa la 
entidad de la Alianza 
 
Preguntas: ¿Cuál es la situación actual y las soluciones que ha ofrecido el 
ayuntamiento para regularizar esta situación tan lamentable? 
 
Resposta: El regidor Albert Iglesias explicà que l’Aliança tenia un deute per préstecs 
hipotecaris de vuitanta mil euros, i actualment s’estava en negociació per arribar a una 
bona entesa entre l’Ajuntament i l’Aliança. 
 
 
Tercera.- DEFICIENCIAS EN LOS SONIDOS GRABADOS EN LOS PLENOS 
 
Siguen sin oírse bien por Youtube las intervenciones de los regidores en los Plenos 
Municipales a pesar de haberse cambiado el equipo de sonido, y de habernos quejado 
en si día por ello. 
 
Preguntas: ¿A qué se debe esta deficiencia? ¿Nadie se ha dado cuenta hasta la 
fecha? ¿A alguien le interesa que no se oigan bien las intervenciones? 
 
Resposta: El regidor Albert Iglesias contestà que si es parlava lluny de l’aparell no es 
sentia, però si es parlava a la distància correcta es sentia perfectament. El regidor 
Francisco Javier Millán manifestà que quina casualitat que en l’acte de l’elecció del 
Lliçanenc de l’any sí que es sentís perfectament; contestant el regidor Albert Iglesias 
que el micròfon dels plens era unidireccional i només es sentia si es posaven en línia 
recta, mentre que el del Lliçanenc de l’any era multidireccional. 
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En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència donà per 
acabada la sessió, essent les 19,50 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta, 
que signen l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 

 
 
L’ALCALDE                          LA SECRETÀRIA 

 
 
 
 


