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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL DIA 19 DE 
JULIOL DE 2018 
 
 
Lliçà d’Amunt, 19 de juliol de 2018. 
 
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 en funcions Sr. Jordi Juárez 
Heredia, per absència de l’Alcalde Sr. Ignasi Simon i Ortoll. Hi assisteixen els regidors, 
Maria del Mar Pedrerol i Villarroya, Lourdes Maria Estéfano Orozco, Albert Iglesias 
Boza, Fran Sánchez Castilla, Joaquim Ferriol i Tarafa, Iban Martínez Asensio, 
Mercedes Mateo Fiérrez, Antonio Polo Lama, Francisco Javier Millán Vidal, Manel 
Busquets i Mateu, Jordi Regales Pou, Àngela Roca i Corts, Felip Tura i Torra i Míriam 
Remolà i Elvira. S’ha excusat, a més del senyor alcalde, el regidor Felip Tura i Torra. 
Foren assistits per la Secretària accidental de la Corporació, Sra. Gemma Navarro i 
Medialdea. 
 
 
1 – PRESA DE POSSESSIÓ DE LA NOVA REGIDORA YOLANDE ROSE 
GEORGETTE RABAULT 
 
L’Alcalde en funcions, senyor Jordi Juárez Heredia, assabentà a la Corporació del fet 
que s’havia rebut la credencial del nou regidor que havia de substituir al senyor 
Francisco León Cuenca, i que, per tant, a continuació es procediria al jurament del 
càrrec, perquè d’aquesta manera ja pogués participar en les deliberacions d’aquest 
plenari. 
 
Aital efecte es formulà a la senyora Yolande Rose Georgette Rabault, la següent 
pregunta : 
 

“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidora 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 per la senyora Yolande Rose Georgette Rabault, amb 
l’afirmatiu: 
 

 “ SÍ HO JURO” 
 
El senyor Alcalde li donà la benvinguda en nom del grup socialista i li desitjà encerts 
en aquesta curta però intensa etapa que quedava, i li oferí el seu suport per tot el que 
necessités. 
 
La resta portaveus dels grups municipal també li donaren la benvinguda i li desitjaren 
sort.  
 
 
2 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
Posat en consideració dels membres del Ple municipal l’aprovació de l’acta de la 
sessió ordinària efectuada pel Ple municipal el dia 31 de maig de 2018, aquesta fou 
aprovada per unanimitat. 
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3 – DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA  
 
Es donà compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des del dia 14 de maig al 29 de juny  
de 2018, que van del número 604 al 852/18 dins del llibre de Registre de Decrets de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
 
4 – CANVI DE DENOMINACIÓ DE L’”ESCOLA LLIÇÀ D’AMUNT” A “ESCOLA 
DELS PICOTS” 
 
Es donà compte de la següent proposta d’acord: 
 

“El consell Escolar de l’Escola de Lliçà d’Amunt, va aprovar el canvi del nom 
provisional d’Escola Lliçà d’Amunt pel de “Escola els Picots”.  
 
Vista la sol·licitud efectuada pel director del centre, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, s’acorda 
sotmetre al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de nom provisional d’Escola de Lliçà d’Amunt pel d’Escola 
els Picots. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Escola per tal que pugui continuar la tramitació 
corresponent.” 

 
Acabada la lectura, el regidor Fran Sánchez explicà que durant dos cursos l’escola 
havia tingut el nom de “Lliçà d’Amunt”, però que ara havia decidit de posar-li un nom 
propi per a donar-li identitat, que per aquest motiu s’havia iniciat un procés participatiu 
on s’havien proposat tres noms diferents i les famílies havien votat i decidit que 
l’escola es passés a denominar “els Picots”, posteriorment el Consell Escolar havia 
aprovat la nova denominació i ara era el Ple qui l’hauria d’aprovar per a poder 
continuar el procés, i seria a l’octubre quan es tindria la denominació definitiva. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
5 – RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A 
LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“L’11 de març de 1998, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar 
els Estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.  
 
El 25 de maig de 1999, el Consell Plenari del Consorci va aprovar la modificació 
dels Estatuts del Consorci, pel que fa a la competència del Consell Plenari per 
aprovar la modificació dels estatuts.  
 
El 31 de desembre de 2013, va entrar en vigor la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (en endavant, LRSAL).  
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La disposició final segona de la LRSAL, modifica la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (en endavant, LRJAP-PAC), amb la introducció d'una nova 
disposició addicional vintena, que estableix un nou règim jurídic per als Consorcis i 
un nou règim pel personal dels mateixos. Així mateix, la referida Llei estableix que 
els consorcis hauran d'adaptar els estatuts a les seves disposicions abans del 31 de 
desembre de 2014.  
 
El 18 de setembre de 2014, va entrar en vigor de conformitat amb allò previst a la 
seva disposició final onzena, la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 
del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, publicada en el Butlletí 
Oficial de l'Estat número 226, del 17 de setembre de 2014, suplement en llengua 
catalana.  
 
La secció 2a del Capítol II introdueix un nou règim jurídic per als consorcis que 
afecta al dret de separació del consorci per part dels seus membres i a la dissolució 
i liquidació del mateixos. L’apartat 2 de l’article 15 determina que els consorcis 
creats anteriorment a la seva entrada en vigor han d’adaptar els seus estatuts al 
que preveu la Llei en el termini de sis mesos des de la seva entrada en vigor.  
 
El 2 d’octubre de 2016, va entrar en vigor la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic.  
 
La Llei de règim jurídic del sector públic, incorpora en el seu articulat el nou règim 
jurídic dels consorcis, introduït per la disposició final vintena de la LRSAL, i les 
previsions de la Llei de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa.  
 
L’1 de maig de 2015, va entrar en vigor de conformitat amb allò previst a la seva 
disposició final segona, la Llei 4/2015, del 23 d'abril, de creació de la comarca del 
Moianès. En compliment d’aquesta Llei, els municipis de Castellcir, Castellterçol, 
Granera i Sant Quirze Safaja, provinents de la comarca del Vallès Oriental, passen 
a formar part de la nova comarca del Moianès. Com a conseqüència de la creació 
de la nova comarca queden modificades les comarques del Bages, Osona i el 
Vallès Oriental.  
 
El Consell Plenari del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en 
sessió del dia 27 de juny de 2018, ha aprovat inicialment la modificació dels 
Estatuts del Consorci per adaptar-se a la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector 
públic, en concret la modificació dels articles 1, 3, 7, 11.1, 16.3, 18, 24, 25 i 
eliminació de la Disposició transitòria.  
 
Vist l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, i els 
corresponents dels actuals Estatuts vigents. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, s’acorda 
sotmetre al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Ratificar inicialment l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci 
per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental aprovat en sessió del Consell 
Plenari de data 27 de juny de 2018, per tal d’adaptar-los a allò que disposa la Llei 
40/2015 de règim jurídic del sector públic, d’acord amb el text que s’incorpora com a 
Annex. 
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SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils 
a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un 
anunci al BOP, al DOGC i al tauler d’edictes d’aquest Ajuntament. 
 
TERCER.- Donar audiència de forma simultània als interessats i a les entitats que 
han exercit la iniciativa. 
 
QUART.- Considerar definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la 
modificació dels Estatuts pel cas que durant el període d’informació pública no es 
presenti cap reclamació o suggeriment. 
 
CINQUÈ.- Formular encàrrec al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental per tal que, actuant en nom i representació de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, es procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial 
i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com precedeixi a la 
publicació íntegra del text de la modificació dels Estatuts definitivament aprovada. 
 
SISÈ.- Donar trasllat del present acord al Consorci per a la Gestió dels Residus del 
Vallès Oriental als efectes escaients.” 

 
Acabada la lectura, la regidora Mariona Pedrerol explicà que aquesta modificació 
s’havia de ratificar pel Ple atès que l’ajuntament formava part del Consorci, i venia 
motivada pel fet que la LRSAL i la creació de la nova comarca del Moianès obligava a 
replantejar els estatuts de Consorci aprovats l’any 1998, i ara la resta d’ajuntaments 
hauran d’anar ratificant els estatuts. 
 
El regidor Joaquim Ferriol explicà que era una modificació aparatosa, perquè s’havia 
d’aprovar pels Plens de tots els ajuntaments membres, que es tractava d’una 
adaptació a la normativa actual dels estatuts de 1998, que no s’havien modificat fins 
ara. Comentà també que una qüestió no menor era la adscripció del Consorci, atès 
que per llei s’havia d’adscriure a una administració local, que per defecte s’havia fet a 
l’ajuntament de Granollers per ser el més gran de la comarca, però ara s’havia arribat 
a l’acord que passés a dependre del Consell Comarcal 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
6 – APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE 
FUNCIONAMENT INTERN DEL MERCATR SETMANAL NO SEDENTARI DE LLIÇÀ 
D’AMUNT 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“L’1 d’agost de 2017, es va aprovar la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires, la qual 
afecta directament al funcionament del mercat setmanal de Lliçà d’Amunt.  
 
Vista la necessitat d’actualitzar el Reglament de funcionament intern del Mercat 
setmanal no sedentari de Lliçà d’Amunt aprovat en data 28 de març de 2012, per tal 
d’adaptar-lo a la nova normativa.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes sectorials, s’acorda 
sotmetre al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer: Aprovar inicialment la modificació del  Reglament de funcionament intern 
del Mercat setmanal no sedentari de Lliçà d’Amunt.  
 
Segon: Exposar-la a informació pública i sotmetre-la al 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, la modificació es considerarà aprovada definitivament.” 

 
Acabada la lectura, el regidor Antonio Polo explicà que amb la modificació del 
Reglament es detallaven aspectes de les adjudicacions, del drets i deures de 
l’ajuntament i els comerciants, dels horaris i de la tipologia, i afirmà que el canvi més 
destacable era sobre l’atorgament de les autoritzacions, les quals haurien de ser per 
concurs públic. 
 
El regidor Iban Martínez sol·licità que aquest punt quedés sobre la taula per a ser 
tractat en el Ple de setembre, perquè volien treballar més els punts 12 i 13 que 
quedaven massa oberts, ja que si bé eren ajustats a norma, s’escapaven de l’esperit 
del mercat inicial. També indicà que el tema de transmissibilitat de parades donava 
origen a alguns conflictes. 
 
El regidor Antonio Polo manifestà que no tenia cap problema per deixar-lo sobre la 
taula. 
 
A la vista del debat s’acorda deixar aquest punt sobre la taula. 
 
 
7 – APROVACIÓ DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES 
DE LLIÇÀ D’AMUNT I CALDES DE MONTBUI 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Per resolució de la Direcció General d’Administració Local de l’1 de febrer de 2018, 
es va iniciar l’expedient de delimitació del terme de Lliçà d’Amunt amb el municipi 
de Caldes de Montbui. 
 
Efectuades diferents reunions de les comissions nomenades per cada Ajuntament, 
amb la intervenció dels representants nomenats per la Generalitat de Catalunya. 
 
En data 5 de juliol de 2018, es va estendre i signar l’acta de conformitat de les 
operacions de delimitació entre els dos termes municipals. 
 
De conformitat al que estableix l’article 31.4 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d‘Urbanisme, s’acorda 
sotmetre al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’Acta i la documentació complementària de les operacions de 
delimitació entre els termes municipals de Lliçà d’Amunt i de Caldes de Montbui 
signada en data 5 de juliol de 2018. 
 
Segon.- Trametre aquest acord a la Secretaria d’Administracions Locals del 
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública  per la seva publicació al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
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La regidora Lourdes Estéfano explicà que hi havia parcel·les que una part estava dins 
el terme de Caldes de Montbui i l’altra part dins del de Lliçà d’Amunt, i s’havia cregut 
convenient que formessin part del terme de Caldes. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
8 – RATIFICACIÓ DEL DECRET 832 D’ESMENA DE PLÀNOLS DEL TEXT REFÓS 
DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM SECTOR CAN MALÉ 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Per Decret d’Alcaldia número 832,  del dia 27 de juny de 2018, es va resoldre 
esmenar els plànols  O.4.9.01, O.4.9.02, O.4.9.03, O.4.9.04 i O.4.9.05 del Text 
Refós de la Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal en el sector de 
Can Malé SUD-6 de Lliçà d’Amunt pel que fa als números dels articles que indiquen 
l’alçada màxima i que han estat mal transcrits. 
 
Notificada l’esmena a la Comissió Territorial d’Urbanisme, aquesta ha notificat que 
l’acord d’esmena hauria de ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 832, del dia 27 de juny de 2018, pel 
que s’esmenaven els plànols O.4.9.01, O.4.9.02, O.4.9.03, O.4.9.04 i O.4.9.05 del 
Text Refós de la Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal en el sector 
de Can Malé SUD-6 de Lliçà d’Amunt pel que fa als números dels articles que 
indiquen l’alçada màxima i que han estat mal transcrits. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. “ 

 
Acabada la lectura la regidora Lourdes Estéfano explicà que per tercera vegada es 
passava aquesta modificació, i que ara era per l’esmena d’un error en la transcripció 
d’articles. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
9 – AFERS URGENTS 
 
9.1.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT A LA 
MANCOMUNITAT DE LA VALL DEL TENES 
 
Abans de la lectura es votà la urgència, aprovant-se per unanimitat. Tot seguit es donà 
compte de la Proposta d’acord: 
 

“El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 2 de juliol de 2015, va acordar nomenar 
com a representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a la Mancomunitat de la Vall 
del Tenes, al senyor Francisco Manuel León Cuenca. 
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Atès que en data 31 de maig de 2018 el senyor Francisco Manuel León Cuenca ha 
renunciat al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Nomenar al senyor Antonio Polo Lama representant de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt a la Mancomunitat de la Vall del Tenes. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la mancomunitat de la Vall del Tenes.” 

 
Acabada la lectura, el senyor Alcalde explicà que es tractava d’un canvi de nom per la 
renúncia de l’anterior representant. 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que el seu grup votaria a favor, perquè entenien que 
ara sí que tocava aquest canvi, perquè complia amb el repartiment que s’havia fet al 
començament del mandat. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
10.- MOCIONS 
 
No se n’han presentat 
 
 
11 - PREGUNTES 
 
No se n’han presentat 
 
 
En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència donà per 
acabada la sessió, essent les 19,35 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta, 
que signen l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 

 
 
L’ALCALDE                          LA SECRETÀRIA 

 
 
 


