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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL DIA 29 DE 
NOVEMBRE DE 2018 
 
 
Lliçà d’Amunt, 29 de novembre 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 el senyor Alcalde Ignasi Simon i 
Ortoll, Hi assisteixen els regidors i regidores 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, Mercedes Mateo 
Fiérrez, Francisco Javier Millán Vidal, Manel Busquets i Mateu, Jordi Regales Pou, 
Àngela Roca i Corts i Yolande Rose Georgette Rabault. S’han excusat la regidora 
Míriam Remolà Elvira i els regidors Felip Tura Torra i Antonio Polo Lama. 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 les 
dues darreres sessions efectuades –l’ordinària de 27 de setembre de 2018 i 
l’extraordinària de 18 d’octubre de 2018-, aquestes fou aprovades per unanimitat. 
 
 
2 – DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA  
 
Es donà compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des del dia 12 de setembre al 9 de 
novembre de 2018, que van del número 1155 al 1372/18 dins del llibre de Registre de 
Decrets de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
 
3 – APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018 PER 
SUPLEMENT DE CRÈDIT 
 
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, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'exercici 2018 per 
suplement de crèdit a finançar amb baixes de crèdit i majors ingressos següents:  
 
 

Partida 
pressupostària 

Descripció 
Crèdit 
inicial 

Modificació 
Crèdit 

definitiu 

18 1630 13100 Retribucions neteja viària 150.000,00 60.000,00 210.000,00

04 2310 13000 Retribucions serveis socials 270.000,00 50.000,00 320.000,00

25 2410 13100 Plans ocupació 40.000,00 50.000,00 90.000,00

25 2410 16000 Seg. Social plans ocupació 15.000,00 20.000,00 35.000,00

03 3230 13000 Retribucions educació 350.000,00 25.000,00 375.000,00
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03 3230 16000 Seg. Social educació 113.000,00 10.000,00 123.000,00

07 3420 13000 Retribucions esports 315.000,00 25.000,00 340.000,00

07 3420 16000 Seg. Social esports 100.000,00 10.000,00 110.000,00

09 3230 13000 Retribucions escola bressol 670.000,00 15.000,00 685.000,00

08 4300 13000 
Retribucions promoció 
econòmica 27.000,00 21.000,00 48.000,00

08 4300 16000 Seg. Social promoció econòmica 9.000,00 10.000,00 19.000,00

15 1650 22100 Consum electricitat 290.000,00 40.000,00 330.000,00

25 1532 21000 Manteniment vies públiques 100.000,00 55.000,00 155.000,00

25 1532 21300 Eines i estris brigada 35.000,00 15.000,00 50.000,00

18 1621 22103 
Carburants recollida 
escombraries 100.000,00 30.000,00 130.000,00

15 9200 21300 
Climat, ascensors, alarmes i 
altres 40.000,00 95.000,00 135.000,00

16 9200 22400 Assegurances 60.000,00 60.000,00 120.000,00

16 9200 46300 Mancomunitat Vall del Tenes 190.000,00 52.000,00 242.000,00

15 1650 63301 
Inversions instal.lacions i enll. 
públic 70.000,00 235.000,00 305.000,00

  Total 2.944.000,00 878.000,00 3.822.000,00

 
A finançar per: 
 
1.- Baixa parcial de crèdits: 
 

Partida 
pressupostària 

Descripció 
Crèdit total 
consignat 

Modificació 

11 4411 22300 Servei autobús mobilitat 600.000,00 -100.000,00 

03 3230 22699 Activitats educatives 197.360,00 -100.000,00 

17 9200 62400 Vehicles i maquinària 80.000,00 -60.000,00 

19 1510 62700 Projectes 50.000,00 -30.000,00 

17 9200 62203 
Accessibilitat i trasllat 
ajuntament 

700.000,00 -271.000,00 

 

2.- Majors ingressos 
 

Partida 
pressupostària 

Descripció 
Previsió 
inicial 

Drets 
recaptats 

Major 
ingrés 

11600 
Increment valor terrenys 

naturalesa urbana 
735.700,00 1.093.201,44 317.000,00

 

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.” 

 
Oberta la deliberació, el regidor Jordi Juárez explicà que un gruix important de la 
modificació es referia al capítol I, ja que l’Estat amb la nova llei de pressupostos havia 
aprovat un augment de sous de l’1’75% que no estava provisionat en el pressupost, a 
més els plans d’ocupació suposaven un cost de 50.000 euros, que els rebrien l’any 
2019 com una subvenció; el casal d’estiu havia suposat la dotació de més personal 
atès que hi havia hagut més inscripcions, i finalment s’havien cobert les baixes de 
personal que s’havien produït durant l’exercici. Continuà dient que una altra part seria 
la del consum d’electricitat, pel seu augment de preu i el del gasoil, i afirmà que el 
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pressupost era un document viu que s’havia d’anar revisant durant l’any. Per altra part, 
també comentà que s’havia hagut de modificar la partida d’aportació a la 
Mancomunitat de la Vall del Tenes atès que ella havia aprovat el pressupost amb 
posterioritat a l’aprovació del de l’Ajuntament i la quantitat resultava insuficient. Informà 
que aquests increments es finançaven amb les partides de transport, perquè encara 
no havien arribat els autobusos nous, la de l’escola d’adults, de la que el final se’n feia 
càrrec la Mancomunitat, i la del trasllat de l’ajuntament, que era una partida que 
s’arrossegava des del 2017. Acabà dient que hi havia una partida important com era la 
de plus vàlues, que havia incrementat el seus ingressos en 317.000 euros que no 
estaven previstos. 
 
El regidor Joaquim Ferriol comentà que es tractava d’una modificació escombra pel 
que quedava d’any i que li cridaven l’atenció les quatre últimes partides de despesa 
que augmentaven, que eren la del manteniment dels ascensors, la de les 
assegurances, la de la Mancomunitat i la d’inversions en enllumenat, i que li agradaria 
que li donessin un explicació per aquestes modificacions. 
 
El senyor Alcalde contestà que la partida d’ascensors i climatització corresponia al 
conveni que s’havia signat amb Biokit per a l’adquisició de diferents béns a Can Malé; 
pel que feia a les assegurances digué que era veritat que s’havien disparat i per això 
s’estava plantejant l’adhesió al contracte de l’ACM per reduir la xifra; en quant a la 
Mancomunitat indicà que responia a l’increment de l’aportació de l’ajuntament per a 
projectes com el de l’Escola d’Adults entre d’altres, i acabà dient que s’havia de tenir 
present que el municipi de Lliçà d’Amunt, per població, havia de pagar el 40% d’aquest 
servei, i pel que feia a les inversions, que l’Ajuntament no n’havia deixat de fer cap 
d’elles. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables dels grups del PSC (6), 
ICV-EUiA (1) i CIU (1), l’abstenció del grup del PP (2), i el vot en contra del grup d’ERC 
(4), 
 
 
4 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REFORMA DE LES NAUS 5 I 2 DE 
CAN MALÉ 
 
L’alcalde explicà que aquest punt seria retirat de l’ordre del dia, pel fet que havia 
arribat un informe de bombers en relació al clúster, que l’afectava. 
 
 
5 – APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM RESPECTE AL PAU-11 BARRI 
DE CAN BOSC DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Es donà compte de la següent proposta d’acord: 
 

“La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en data 17 de maig de 2018, ha dictat Sentència en el recurs 
contenciós administratiu número 89/2015 interposat pels senyors Juan Maria Xiol 
Quingles, Joan Alsina Dachs, Maria Luisa, Maria Gloria, Jorge, Maria Josep i 
Francisco Javier Xiol Quingles. contra els Acords de 4 de juny de 2014 i de 18 de 
desembre de 2014 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de la 
Generalitat de Catalunya pels quals es va aprovar definitivament el text refós del 
Pla d’ordenació urbanística municipal de Lliçà d’Amunt. 
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A la part dispositiva de la Sentència s’estableix estimar parcialment el recurs 
interposat en el sentit que l’Ajuntament haurà de aclarir la ordenació del PAU 11 
Barri de Can Bosc. 
 
Atès que la sentència assenyala que sense necessitat de cap tramitació 
l’Ajuntament haurà d’ordenar degudament el sector i trametre a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme la proposta que haurà de ser aprovada definitivament per 
aquesta.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme, es proposa al 
Ple de l’Ajuntament: 
 
Primer.- Aprovar la fitxa  del sector PAU -11 del barri de Can Bosc i el plànol que 
l’acompanya. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
per la seva aprovació definitiva.” 

 
Acabada la lectura, la regidora Lourdes Estéfano explicà que per a poder entendre la 
proposta que es presentava en aquests moments s’haurien de situar en temps 
anteriors: l’any 2010 s’havia presentat una proposta d’ordenació del sector, amb una 
superfície de 20.700 m2, una edificabilitat bruta del 0,36 i un sostre edificable de 7.500 
m., el total d’habitatges eren 62, dels quals 29 eren de protecció oficial i 33 habitatges 
lliures. Així mateix hi havia diferents claus urbanístiques, una era habitatge unifamiliar 
aïllat i l’altra plurifamiliar.   
 
Continuà dient que els propietaris havien al·legat dient que havien cedit 20.000 m2 
anteriorment i que s’havien d’incorporar a les previsions del POUM, així com el nombre 
d’habitatges. A l’aprovació definitiva aquesta proposta inicial es canvià i quedaria amb 
una superfície de 20.900 m2, amb la mateixa edificabilitat, sostre i numero 
d’habitatges, però baixaven el nombres d’habitatges de protecció en cinc habitatges, i 
s’incrementaven en cinc els lliures; així mateix digué que canviaven les claus 
urbanístiques, es treien les cases unifamiliars i quedaven com a plurifamiliars de planta 
baixa més dos. També es preveia que per desenvolupar el PAU caldria un estudi 
d’inundabilitat. 
 
Per la seva part, els propietaris varen interposar recurs contenciós contra el que 
estava aprovat definitivament, basant-se en les al·legacions presentades en 
l’aprovació inicial, i a més a més assenyalaven que la superfície del sector havia de 
ser de 40.000 m2, perquè ja havien cedit prèviament els 20.000, baixaven edificabilitat 
i augmentaven el sostre, posant vint habitatges més, 38 de protecció oficial i 44 lliures, 
incorporant les cases unifamiliars. 
 
La sentència assenyalava que no s’acceptava incorporar la superfície i anul·lava la 
fitxa del planejament sense determinar com havia de ser aquesta, la proposta que 
l’Ajuntament presentava avui al Ple era: la superfície del sector de 20.000 m2, 
s’incrementava l’edificabilitat bruta en un 0,05%, s’incrementava el sostre edificable en 
700 m2, el nombre d’habitatges seria de 62, 29 de protecció oficial i 33 de lliure 
mercat, la clau urbanística seria d’habitatge aïllat i d’edificis plurifamiliars de planta 
baixa més dos, i es mantenia el requisit de l’estudi d’inundabilitat. 
 
El regidor Joaquim Ferriol explicà que el debat d’aquest punt l’havia obligat a anar a 
l’origen, que era un Conveni de 1999 pel que els propietaris cedien una finca a 
l’ajuntament i que després de vint anys continuava sense sortir en l’Inventari, ni en el 
cadastre on constava com una finca única. En el conveni els propietaris demanaven 10 



5 
 

habitatges unifamiliars més dos per a l’Ajuntament El tema dels habitatges es recollia 
al PERI del Nucli Històric, i a més 30 habitatges pels veïns de sobre, al darrere del 
camí d’en Bosc. Del 2000 al 2014 va passar de 30 més 12 habitatges a 62. L’ACA, el 
2011 va dir que l’àmbit era inundable i que s’havia de fer un estudi d’inundabilitat. 
 
Assenyalà també que en la sentència del contenciós es deia que l’Ajuntament havia 
sostingut malament, mitjançant informes de l’equip redactor, el perquè es feia aquella 
previsió, i es perdia el contenciós perquè no s’argumentava prou bé als informes i 
s’acabava construint la majoria dels habitatges en zona inundable, deixant la minoria 
per sobre del marge, que era la zona menys inundable. 
 
Tot plegat era una mica lamentable que des del 1999 fins al dia d’avui, passant pel 
POUM i una sentència, no s’hagués pogut solucionar; amb tot això, el seu grup votaria 
en contra perquè no era l’àmbit adequat per fer 62 habitatges, ja que la majoria es 
projectaven en lloc poc adequat per ser una zona inundable. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables dels grups del PSC (6), 
ICV-EUiA (1), CIU (1) i PP (2), que constitueixen majoria absoluta legal, i el vot en 
contra del grup d’ERC (4), 
 
 
6 – APROVACIÓ DEL DOCUMENT “ACOMPANYAMENT EN LA MILLORA DE LA 
INTERVENCIÓ EN MATÈRIA D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA EN RISC AL VALLÈS 
ORIENTAL” 
 
Es donà compte de la següent proposta d’acord: 
 

“El 6 d’octubre de 2014, les tres Àrees Bàsiques de Serveis Socials del Vallès 
Oriental, Granollers, Mollet del Vallès i resta municipis Vallès Oriental, es reuneixen 
per tractar dels reptes en relació a la intervenció i l’atenció a la infància en risc de la 
comarca, tenint en compte, per una banda, la complexitat territorial, i per un altra, el 
marc normatiu i la necessitat d’adequar la praxis professional. 
 
Es desprenen els objectius següents: 
 
- Millorar la qualitat i l’equitat de la intervenció dels Serveis Socials Bàsics en 
l’atenció a la infància i l’adolescència en risc al Vallès Oriental. 
 
- Repensar noves formes d’intervenció adaptades al context actual i als recursos i 
als recursos disponibles que garanteixin la cobertura de necessitats d’aquest 
col·lectiu. 
  
- Potenciar el treball col·laboratiu i en Xarxa.  
 
I es concreten dues línies de treball: 
 
a) L’homogeneïtzació dels circuits i actuacions d’atenció a la infància i els 
documents i instruccions que se’n deriven en la seva implementació.  
 
b) La dotació als professionals de la comarca d’unes indicacions d’actuació i uns 
models de referència per al seu treball quotidià amb relació a la infància i 
l’adolescència en risc. 
 
Amb el suport de la Diputació de Barcelona, des de l’any 2014 i fins el 2017 es 
treballa en la definició de la formació per la capacitació dels tècnics en la intervenció 
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en infància i adolescència en risc i l’establiment de criteris compartits per les tres 
Àrees Bàsiques de Serveis Socials, mitjançant espais de reflexió i treball 
conjuntament amb l’EAIA i la DGAIA. 
 
Així mateix, s’ha elaborat el document Acompanyament en la millora de la  
intervenció en matèria d’infància i adolescència en risc al Vallès Oriental que 
conté la definició del procés d’intervenció en la infància en risc, tant l’habitual com el 
d’urgències, la documentació de suport i el marc legal. 
 
És per tot això, que, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes 
Sectorials, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1- Aprovar el document “Acompanyament en la millora de la intervenció en matèria  
’infància i adolescència en risc al Vallès Oriental”. 
 
2- Notificar aquest acord als Ajuntaments de Granollers i Mollet del Vallès i, Consell 
Comarcal del Vallès Oriental.” 

 
Acabada la lectura, el regidor Fran Sánchez explicà que feia temps que es treballava 
en aquest document, el qual recollia una bona manera d’intervenir en l’àmbit de 
l’adolescència i establia quina era la forma de treballar en aquest àmbit. 
 
Posat a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
7 – AFERS URGENTS 
 
No se n’han presentat. 
 
 
8 – MOCIONS  
 
8.1.- MOCIO PER INSTAR AL DEPARTAMENT DE SALUT A RECONÈIXER 
L’ATENCIÒ PRIMÀRIA COM EL VERITABLE EIX DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC 
 
Es donà compte de la següent Moció presentada pel grup municipal Socialista: 
 

“Tal com ha reiterat l’OMS, en la seva conferència del passat mes d’octubre per 
commemorar el 40è aniversari de la Declaració d’Astanà, disposar d’una Atenció 
Primària efectiva i de qualitat és una garantia necessària per a la viabilitat i 
sostenibilitat de qualsevol sistema sanitari. 
 
L’Atenció Primària és la columna vertebral del sistema, però el Govern de la 
Generalitat li ha anat fent perdre el seu pes en el marc del pressupost de Salut i no 
només per efecte de les retallades, ja que el percentatge de pressupost dedicat a 
l’atenció hospitalària ha crescut en detriment, com dèiem, de l’Atenció Primària. 
 
Els darrers anys s’han perdut més de 1.000 professionals i no es cobreixen les 
jubilacions. Això ha portat al fet que el temps d’espera de la ciutadania per rebre 
atenció estigui avui per sobre dels 5 dies –i, en la majoria dels casos, entre dues i 
tres setmanes-, quan el temps d’espera per ser atès no hauria de ser superior a 48 
hores. 
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A més, aquesta manca de personal i l’increment de pacients ha fet reduir el temps 
de visita per sota dels 8 minuts, quan hauria de ser de 12 minuts, tal com estan 
reivindicant els i les professionals així com les societats científiques. Hem de tenir 
present que l’envelliment de la població fa que hi hagi pluripatologies i major 
complexitat en les malalties i, per tant, cal més temps d’atenció. 
 
A la Primària és un més jubilacions anticipades es donen, rotacions i canvis de CAP 
per part dels i les professionals cremats.  A aquesta realitat hi hem d’afegir també 
que en 7 anys han perdut un 39% del seu sou i la precarietat laboral i la no 
conciliació estan a l’ordre del dia. 
 
És per això que més de 5.700 professionals de l’Atenció Primària, entre metges de 
família, pediatres i ginecòlegs, estan cridats a la vaga entre els dies 26 i 30 de 
novembre. 
 
La mobilització és l’única resposta que els hi ha deixat davant l’immobilisme de 
l’ICS (Institut Català de la Salut), que reconeix els problemes, però no ofereix cap 
alternativa ni proposta de solució. 
 
Els i les professionals que han aguantat el sistema durant tots els anys de 
retallades i han lluitat per sonar la millor assistència ja estan tips de copets a 
l’esquena. Aquesta vaga, convocada pel sindicat Metges de Catalunya té el suport 
de CAMFIC, Marea Blanca, altres sindicats i dels i les professionals d’infermeria, 
que també plantegen mobilitzacions en relació a demandes pròpies d’aquest 
col·lectiu. 
 
Davant d’aquesta situació, el Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Instar al Govern de la generalitat a reconèixer l’Atenció Primària i 
Comunitària com el veritable eix del sistema sanitari públic. Donant-li el pes que 
necessita en el pressupost del departament de Salut per arribar a un mínim del 20% 
del pressupost. 
 
Segon.- Instar al departament de Salut i, específicament, la Gerència de l’ICS a una 
negociació efectiva amb tots els col·lectius que treballen en l’Atenció primària, que 
pateixen l’impacte de les males condicions laborals i la `pèrdua de dignitat de la 
tasca assistencial. 
 
Tercer.- Donar suport a la mobilització convocada, i a aquelles convocades per 
altres col·lectius en què es reivindiquen millores assistencials, de canvis en les 
estructures organitzatives i millores econòmiques i laborals, que hauran de 
repercutir en la bona qualitat assistencial en l’atenció primària. 
 
Quart.- Traslladar aquests acords al departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, als grups Polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.” 
 

Oberta la deliberació, la regidora Mariona Pedrerol donà en primer lloc les gràcies al 
seu grup per haver presentat aquesta Moció, tot seguit manifestà que tot el personal 
de l’atenció primària estaven de vaga des de dilluns. Explicà que l’any 81 s’havien fet 
les transferències de la sanitat a Catalunya i al 83 s’havia creat l’Institut Català de la 
Salut, que l’any 1995 s’havia reformat l’atenció primària, ja que anteriorment els 
metges de capçalera expedien receptes i enviaven els pacients a especialistes, i amb 
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la reforma es dotava el servei amb professionals formats. L’any 1990 es va crear el 
CAT Salut, que representava el 90% del pressupost de salut de la Generalitat i que 
comprava serveis a proveïdors. A Catalunya es tenia  la particularitat que hi havia 
moltes mútues que es van apuntar al sistema sanitari català, i això havia fet que part 
del pressupost anés a mútues privades en detriment de la sanitat pública. al 2010 va 
haver-hi les retallades i al 2013 a nivell hospitalari es va anar remuntant la crisi però a 
nivell d’atenció primària es van continuar les retallades, retallar en recursos humans 
era més fàcil; en aquests moments el 55% del pressupost de salut se l’emportaven els 
grans hospitals, i el 16% l’atenció primària, quan per anar bé hauria de rebre el 25%, 
d’aquest percentatge, el 15% era de despesa en fàrmacs, atès que l’envelliment havia 
fet que augmentés la despesa farmacèutica. Aquesta moció es presentava per instar a 
reconèixer la primària com l’eix vertebrador, hores d’ara no s’havia arribat a cap acord, 
l’atenció primària havia dit “prou” i havia fet seu el lema “cuida’m per a poder cuidar-
te”. 
 
El regidor Iban Martínez agraí en primer lloc als professionals de la sanitat el que feien, 
ja que la sanitat havia de ser un dels eixos, i era una vergonya el que havia passat 
durant tots els governs. Li constava que s’estava a punt d’arribar a un acord, i des del 
seu grup li donava ànims i desitjava que tot acabés. 
 
El regidor Manel Busquets explicà que el fundador de Marea Blanca havia dit que no 
es tractava només d’una qüestió econòmica sinó també de funcionament del sistema, i 
que no podia ser que el 42% d’hospitals fossin privats. 
 
La regidora Ángela Roca digué que el seu grup votaria a favor, i que esperava que tot 
s’arreglés. 
 
Posat a votació la Moció fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
8.2.- MOCIÓN PARA QUE SE DEROGUE EL DELITO DE INJURIAS A LA CORONA 
Y PARA REAFIRMAR EL COMPROMISO  CON LOS VALORES REPUBLICANOS Y 
LA DEMOCRACIA 
 
Es donà compte de la següent Moció presentada pel grup d’ICV-EUiA: 
 

“El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo dictó en marzo de 
2018 una sentencia por la que condena a España a devolver la multa que, a cambio 
de no ingresar a la prisión, pagaron los jóvenes condenados por quemar hace 11 
años una foto del Rey durante la Diada. La justicia europea considera que esta 
actuación fue “una expresión simbólica de la crítica política” y que los tribunales 
españoles, la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, vulneraron el artículo 
10 de la Convención Europea de Derechos Humanos relativo a la libertad de 
expresión. 
 
El Código Penal ofrece más protección a la Casa real que a cualquier otra 
institución o ciudadano del Estado, a través del delito de injurias a la Corona 
(artículos 490.3 i 491). Por el contrario, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) tiene una jurisprudencia muy clara y sólida, en virtud de la cual los 
ordenamientos no pueden otorgar una protección especial y cualificada a sus 
cargos e instituciones más importantes sino más bien al contrario, han de permitir 
un mayor grado de crítica. Esto se justifica porque se tratan de instituciones 
públicas que deben encontrarse sujetas al cuestionamiento y escrutinio ciudadano 
en el marco de una democracia. 
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Esta postura del TEDH se ve reafirmada por el Consejo d Europa y por el Comité 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para quien la libertad de expresión es 
“la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas” añadiendo, 
además –en una Observación específica sobre este tema en 2011- la “gran 
importancia” que otorga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a ”la 
expresión sin inhibiciones en el debate público sobre figuras del ámbito público y 
político en una sociedad democrática”. Es por ello, dicen literalmente las Naciones 
Unidas, que “todas las figuras públicas, incluso las que ejercen los cargos políticos 
de mayor importancia, como los Jefes de Estado o de Gobierno, pueden ser objeto 
legítimo de críticas y oposición política”. 
 
Recientemente el Parlament de Catalunya ha aprobado una resolución para 
reprobar el comportamiento del Rey por su discurso el 1 de octubre de 2017, donde 
alentó la confrontación y la tensión y, envolviéndose en una Constitución que ya no 
representa a toda la sociedad, se puso en la primera línea del bloque reaccionario. 
Una irresponsable actitud que estuvo acompañada de un tono bronco e indeseable. 
A esta reprobación se le ha unido la del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
Ante el acuerdo del Parlament, el Consejo de Ministros acordó pedir al Consejo de 
Estado que emitiera con urgencia su dictamen preceptivo para impugnarlo ante el 
Tribunal Constitucional, pues el Gobierno consideraba “políticamente inaceptable” 
la proposición aprobada: A pesar de que el Consejo de Estado ha recomendado no 
acudir al Tribunal Constitucional, declarando que el Parlament es libre de hacer 
juicios políticos, el Gobierno lo ha desoído y anunció el pasado 26 de octubre que 
impondrá un recurso contra el Parlament. 
 
Hay que recordar que en el acurdo presupuestario entre Unidos Podemos y el 
Gobierno se incluye la modificación de los artículos de Código Penal que regulan 
los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona, así como 
recientemente ha sido aprobada a trámite en el Congreso una ley de protección de 
la libertad de expresión, impulsada por Izquierda Unida, que recoge precisamente 
este acuerdo. 
 
Por otra parte los miembros del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos en la Mesa 
del Congreso han denegado las últimas semanas que ni siquiera se debata en esta 
Cámara la aprobación de una Comisión de investigación sobre los presuntos delitos 
que haya podido cometer el rey emérito, D. Juan Carlos de Borbón. 
 
A raíz de las grabaciones de Corinna Zu Sayn-Winttgenstein, dadas a conocer por 
diversos medios de comunicación, hay indicios más que suficientes para iniciar esta 
investigación al monarca emérito. Tras una primera denegación de la Mesa del 
Congreso donde se alegaba que la inviolabilidad del Jefe del estado impedía esta 
investigación –algo que no compartimos, pues la inviolabilidad en todo caso se 
habría de circunscribir a actos de naturaleza política refrendados por el Gobierno-, 
el pasado martes 23 de octubre se denegó en segunda petición. En ella se 
solicitaba investigar a D. Juan Carlos de Borbón desde su abdicación en 2014, 
cuando formalmente dejó de ser inviolable para estar únicamente aforado. 
 
Por último, creemos que resulta ya del todo inaplazable materializar una 
reivindicación democrática básica en este país como es la realización de un 
referéndum sobre Monarquía i República. 
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Por todo ello, el grupo municipal de ICV-EUiA propone al Pleno la adopción de 
siguiente 
 
ACUERDO 
 
Primero.- Instar al Gobierno del Estado a derogar e delito de injurias al Rey y a la 
Casa real de los artículos 490.3 y 491 del Código Penal, igualando la protección 
penal del honor de esta figura a la del resto de ciudadanos. 
 
Segundo.- Rechazar y condenar el posicionamiento del rey Felipe VI y su 
intervención en el conflicto catalán, así como su justificación de la violencia por 
parte de los cuerpos policiales el 1 de octubre. 
 
Tercero.- Reafirmar el compromiso con los valores republicanos y apostar por la 
abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía. 
 
Cuarto.- Instar al Gobierno y al Congreso de los Diputados a que se permita 
investigar en sede parlamentaria las acciones realizadas por D. Juan Carlos de 
Borbón desde el año 2014, momento en el que deja de ser inviolable jurídicamente, 
y sobre quien recaen indicios suficientes de delito. 
 
Quinto.- Instar al Gobierno a convocar un referéndum de acuerdo a la Constitución 
para que los ciudadanos podamos decidir entre Monarquía y República. 
 
Sexto.- Comunicar este acurdo a todos los grupos Parlamentarios del Congreso de 
los Diputados.” 

 
Acabada la lectura, prengué la paraula el regidor Joaquim Ferriol que comentà que 
esperava amb atenció l’opinió del partit socialista, que de fet els tocaria ser els primers 
en intervenir, però no tenia cap problema en manifestar la seva opinió en primer lloc. 
Manifestà que el seu grup votaria a favor, i que només tenia un “però” i era que 
esperaven que el referèndum per a la independència fos abans. Continuà dient que la 
monarquia espanyola era el manteniment d’un estatus quo no gaire democràtic i 
aquest seria un component que sempre portaria a sobre. El que sí veien democràtic 
era que si una majoria volia votar referèndum per a república o monarquia, es pogués 
modificar la normativa per a poder-lo tirar endavant. 
 
El regidor Fran Sánchez contestà que el seu grup s’abstindria de votar, perquè ja hi 
havia prou aldarull social i problemàtica en quant a qüestions territorials i a més seria 
en un altre lloc on s’hauria de debatre aquesta moció. 
 
El regidor Manel Busquets digué que hi votaria a favor, a més a més de què la 
Constitució Espanyola garantia la igualtat i el màxim representant s’ho passava i no en 
feia ni cas. 
 
El regidor Francisco Javier Millán donà lectura al següent argumentari: 
 

“En respuesta a su exposición de motivos en la moción que nos presentan, les 
contestamos lo siguiente: 
 
Denunciar los desvaríos fuera de la ley de parte de dirigentes independentistas en 
nombre de lo que denominan el pueblo catalán, no es atacar a Cataluña ni a sus 
instituciones, sino defender la vigencia de un ordenamiento jurídico y la obligación 
de cumplimiento del mismo, al que recordamos, todos nos debemos. 
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El rey de España, como Jefe del Estado, está plenamente capacitado para defender 
los valores constitucionales y la legalidad en nuestro país, ante el desafío 
independentista que amenaza la unidad territorial de España. 
 
Así, la casa Real es garante de la concordia, la convivencia, la legalidad y la 
continuidad histórica de España. 
 
Creemos que con su discurso, quedó claro que para el Jefe del Estado no hay 
equidistancia, o se está con los que incumplen la ley y agreden la Constitución o se 
está con quienes respetan las normas básicas, defienden el Estado de derecho y 
garantizan la convivencia pacífica de toda la sociedad española y en especial en 
Catalunya. 
 
Con sus palabras, Felipe VI se comprometió con la legalidad, porque no puede 
haber democracia sin ley. 
 
Por cierto, que aquí el único que ha alentado a la violencia y a la desobediencia fue 
el actual Presidente de la Generalitat, cuando animó a los CDR a seguir 
presionando, en una lastimosa jornada que acabó con el intento de asalto del 
Parlament de Catalunya. 
 
Y en defensa de la Monarquía queremos recalcarles lo siguiente: 
 
España es una monarquía parlamentaria con hondas raíces históricas porqué así lo 
quieren mayoritariamente los españoles. 
 
La monarquía es el mayor símbolo de la unidad y permanencia del Estado y es la 
opción que mejor garantiza la imparcialidad, la estabilidad política, la continuidad de 
las instituciones y, en definitiva, la convivencia en paz que es indispensable para el 
progreso y la prosperidad. 
 
A veces lo olvidamos, hace cuarenta y tres años España era una economía con un 
desarrollo medio, un país sin libertades fundamentales, una sociedad bastante 
cerrada sobre si misma y un actor internacional aislado de sus vecinos y poco 
relevante en la escena internacional. 
 
Hoy, a pesar de las dificultades y de la larga crisis de estos últimos años, a pesar 
de todos los problemas que aún tenemos que superar. España es una economía 
desarrollada, un país de derechos y libertades, una sociedad abierta al futuro y un 
actor internacional integrado y respetado. 
 
Siete de los diez países más avanzados y menos corruptos del mundo son 
monarquías. Pero hay más razones para declararse monárquico en un momento en 
que la Corona sufre su mayor ataque desde la promulgación de la Constitución. 
 
En el ranking de The Economist, los 19 primeros países están incluidos como 
“democracias plenas”, con notas por encima del 8. Le siguen las “democracias 
defectuosos”, en la que aún se incluyen países reconocidos  como democráticos, 
como Estados Unidos y muchos de la Unión Europea (incluso Francia, Bélgica, 
Portugal…). 
 
Pues bien: el país que encabeza la lista, el estado más democrático del mundo 
según esta prestigiosa revista británica, es una monarquía. Se trata de Noruega, 
que encabezada por el rey Harald V, consigue una nota de 9,93. 
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Entre estos 19 países del mundo consideramos “democracias plenas”, The 
Economist incluye a diez que tienen como Jefe de Estado a un rey. El tercero de la 
lista, tras la República de Islandia, es Suecia. 
 
Le sigue Nueza Zelanda, país de la Commonwealth del que la reina Isabel II del 
Reino Unido sigue siendo jefa de Estado. También está Canadá, en el puesto 6º 
empatada con Irlanda, y Australia en el décimo lugar: otros dos países que tienen 
como reina a Isabel II. 
 
La Dinamarca de margarita II ocupa el quinto puesto en la lista de países más 
democráticos del mundo. Luxemburgo y Holanda, ya con notas por debajo del 9, 
son undécimo y duodécimo estado en esta clasificación. 
 
Por sólo seis décimas supera Reino Unido (8,36) a España, que son el 16º y el 
17ºpaís más democrático del mundo respectivamente. 
 
Ya en el categoría de “democracias defectuosas” o “democracias imperfectas”, 
aparece Japón en el puesto 20º, justo por delante de Estados Unidos. Bélgica 
consigue el lugar 35º, y ya más abajo (63º) se sitúa Lesoto, reino africano de al 
Commonwealth en el que reina Letsie III. La monarquía electiva de malasia ocupa 
el puesto 65º. 
 
Por lo tanto, y por mucho que se empeñen algunos en intentar desprestigiar nuestro 
país, somos una democracia consolidada y estable, y este gran proceso de 
transformación es el fruto de la decisión de la sociedad española de escribir su 
futuro en concordia i libertad, es el fruto de la dirección que supieron imprimir al 
mismo los Gobiernos de distinto signo político y sin la menor duda es también el 
fruto del impulso y el liderazgo catalizadores del cambio que don Juan Carlos 
primero y ahora Felipe VI imprimen a su reinado desde el mismo momento de su 
proclamación. 
 
Don Felipe valora inmensamente el patrimonio de diversidad y entiende la 
importancia de su contribución a la unidad de todos en una comunidad social y 
política que quiere mirar hacia delante sin perder de vista lo mejor de lo que quedo 
atrás. 
 
Las funciones constitucionales atribuidas al rey, es decir, la de simbolizar la unidad 
y permanencia del país, arbitrar y moderar el regular funcionamiento de las 
instituciones, representar a nuestro país en el exterior y las demás que le atribuyen 
la Constitución y las leyes requieren, esencialmente, el despliegue de grandes dosis 
de responsabilidad, serenidad, carácter, preparación, competencia y madurez. 
 
Tenemos la certeza –y la tienen la mayoría de los españoles- de que estas 
condiciones y cualidades concurren en don Felipe de Borbón y Grecia, Rey de 
España. Viva España! ” 

 
La regidora Yolande Rabault assenyalà que el seu grup només demanava fer un 
referèndum per saber quants volien república i quants monarquia. 
 
El regidor Joaquim Ferriol contestà al senyor Millán que els que tenien una edat 
recordàven com el Rei Joan Carles I justificava la dictadura. Afirmà, així mateix que el 
Rei d’Espanya no era només un símbol, i que així ho havia demostrat l’1 d’octubre de 
l’any passat, i que si el senyor Millán creia de veritat el que havia dit de la gran 
capacitat que tenia el Rei, que es presentés com a president de la república i seria la 
ciutadania qui el triaria i no Francisco Franco. 
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El regidor Francisco Javier Milán digué que amb un referèndum il·legal no podia ser, i 
que comprenia el peatge que havia de pagar el PSC per poder fer fora a Rajoy. 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que ell no ho entenia, perquè el PSC havia 
argumentat la moció com un tema territorial quan aquesta parlava de drets humans i 
no d’independència, no entenia els partits republicans monàrquics. 
 
Posat a votació, la Moció fou aprovada pels vot a favor dels grups d’ICV-EUIA (1), 
ERC (4) i CIU (1), amb el vot en contra del grup del PP (2) i l’abstenció del PSC (6) 
 

 
8.3.- MOCIO PER INSTAR AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT A ATURAR ELS 
TREBALLS D’ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL DECRET DE MENJADORS 
 
Es donà compte de la següent Moció presentada pel grup municipal Socialista: 
 

“El menjador escolar ha de deixar de ser considerat un servei o una prestació 
complementaria per passar a ser reconegut com un ESPAI EDUCATIU. L’espai 
educatiu del migdia forma part del concepte d’educació en tota la seva dimensió i, 
per tant, és part inherent del sistema educatiu. Cada administració, i també la 
comunitat educativa, han d’assumir les seves competències i responsabilitats. 
 
L’impacte directe en el creixement, la socialització i l’educació en un alimentació 
saludable i equilibrada dels infants, i molt especialment per aquells i aquelles 
alumnes de famílies més vulnerables, és molt important. Cal tenir present que un 
30% del temps que els infants passen a l’escola, ho fan al menjador. 
 
El menjador escolar ha de ser de caràcter universal, no obligatori, com a mínim en 
tota l’etapa d’ensenyament obligatori (3-16 anys), garantint l’equitat perquè cada 
alumne pugui quedar exclòs per motius econòmics, i ha d’estat vinculat i plantejat 
també des del projecte educatiu de Centre, establint els mecanismes de coordinació 
necessaris per a garantir la seva efectivitat. L’administració educativa és 
l’administració competent i responsable de garantir el bon funcionament de l’espai 
educatiu del migdia, i ha de fer-ho amb el finançament corresponent, podent cercar 
altres sectors que gestionin , i amb la planificació, la programació i les garanties 
professionals adients, tant les que tenen a veure amb l’alimentació com les que 
tenen a veure amb l’educació de l’esbarjo, el descans i el lleure. I ho ha de fer 
atenent les ràtios màximes de nombre d’alumnes que permetin una bona atenció de 
l’alumnat. 
 
L’espai educatiu de migdia té un clar interès públic i, per tant, la seva gestió ha 
d’assegurar els principis de la contractació pública. Els centres educatius han de 
comptar amb les condicions per afrontar una confrontació pública d’aquesta 
naturalesa, i ha de tenir la possibilitat d’encarregar-ho a les associacions de pares i 
mares, com a entitats directament lligades als centres educatius, garantint un servei 
de qualitat per preservar la funció educativa del menjador escolar. 
 
El Parlament de Catalunya, durant el darrer debat de Política General, i el conjunt 
de la comunitat educativa han instat al departament d’0Ensenyament de la 
Generalitat a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del seu projecte de decret 
de menjadors escolars, fet d’esquena als agents educatius i els grups 
parlamentaris. 
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Des del grup Parlamentari Socialista – Units per Avançar vàrem presentar una 
interpel·lació, el 18 de maig de 2017, exigint la presentació d’un esborrany de 
decret que comptés amb el treball i el consens de totes les parts implicades. 
 
Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Instar al Govern a aturar l’actual esborrany i iniciar una nova proposta des 
del consens, amb l’objectiu de cercar un nou marc regulador integral de l’espai del 
migdia – menjador. 
 
Segon.- Reconèixer, en el nou decret, el servei de menjador com a servei troncal 
dins el sistema educatiu, de caràcter universal, no obligatori, integrat en el 
currículum educatiu i en els ensenyaments obligatoris. 
 
Tercer.- Dotar al servei de menjador escolar de professionals específics, per 
garantir un servei veritablement inclusiu i capaç d’atendre adequadament l’alumnat 
NEE pel pròxim curs 2019/20. 
 
Quart.- Abordar una reforma del model de contractació pública, d’acord amb la 
normativa europea, que prioritzi la qualitat del servei. 
 
Cinquè.- Treballar per trobar la fórmula legal o l’acord polític amb tots els consells 
comarcals i la comunitat educativa per fer possible que les AMPES i AFES que ho 
desitgen, i complint amb el principis assenyalats, puguin continuar fent una gestió 
directa del servei de menjador escolar, amb l’aprovació del consell escolar del 
centre. Fins que s’aprovi un nou marc regulador de consens amb la comunitat 
educativa. 
 
Sisè.- Recuperar el servei de menjador als IES i plantejar, en el marc de debat 
sobre reforma horària, l’avançament de l’horari de menjador a a secundària d’acord 
amb els criteris de salut dels joves. 
 
Setè.- Traslladar aquests acords al departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, als grups Polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, a l’Associació catalana de Municipis, a la Coordinadora 
SOS menjadors a totes les associacions de pares i mares del municipi i a les 
direccions dels centres.” 

 
Acabada la lectura, el regidor Fran Sánchez explicà que la Generalitat de Catalunya 
estava preparant un esborrany per a la gestió del menjador escolar, no reconeixent el 
seu caràcter educatiu, i això era greu, perquè amb el decret de jornada contínua dels 
instituts havia desaparegut un àpat per als nens i nenes i les AMPES quedaven 
excloses. 
 
El regidor Ibán Martínez digué que era un avantprojecte de decret que s’estava 
negociant amb diferents agents, la majoria d’aspectes quedaven reflectits, però el que 
no es reflectia era que les AMPES formessin part del procés de selecció. Acabà dient 
que el seu grup votaria a favor perquè s’havia de treballar per què el projecte es 
convertís en el millor decret. 
 
El regidor Manel Busquets digué que la Moció arribava d’hora en el temps, però en el 
contingut i els objectius estava a favor. 
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Posat a votació, la Moció fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
8.4.- MOCIÓ PER A L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE 
 
Es donà compte de la següent Moció presentada pel grup municipal d’ERC: 
 

“L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va promoure la redacció del Pla Local d’Habitatge, 
que va recollir dades entre 2006 i 2009 i va plantejar escenaris pel decenni 2006-
2016. 
 
Posteriorment les condicions bàsiques d’aquell estudi van ser alterades pel POUM 
2015, que va planificar una nova realitat urbanística. Actualment, la realitat socio-
econòmica i el planejament del nou centre urbà han tornat a alterar les condicions 
bàsiques del parc d’habitatge i les seves capacitats. 
 
A la vista de les dades actuals, el pla va fer previsions de població amb una 
desviació molt important. L’ajuntament desconeix altres dades rellevants que no té 
actualitzades, com el parc d’habitatges, el nombre de llars o el potencial del 
planejament. 
 
L’ajuntament necessita treballar amb certesa en es polítiques d’habitatge 
adequades a la realitat social, sobre una base de dades reals i amb unes previsions 
de necessitats ajustades a aquesta realitat. 
 
Davant d’aquesta situació, el grup municipal d’ERC-AM proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Que aquest Ple municipal acordi encarregar la revisió, actualització o nova 
redacció del Pla Local d’Habitatge per al proper sexenni, actualitzant l’anàlisi i la 
diagnosi de la situació d’habitatge al municipi, definint els objectius, els programes i 
les estratègies d’actuació i concretant l’avaluació economicofinancera de les 
actuacions. 
 
Segon.- Dotar en el pressupost municipal 2019 les partides de despesa necessàries 
per a fer front a aquest projecte.” 

 
Oberta la deliberació, la regidora Lourdes Estéfano digué que volia fer un parell de 
reflexions, pel PSC l’habitatge era un tema primordial, i volien plasmar amb fets les 
idees, per això l’any 2016 s’havien posat en contacte amb el Consell Comarcal per tirar 
endavant el projecte del Punt d’Informació de l’Habitatge, i a principis del 2017 s’havia 
signat el conveni per formar els tècnics i treballar en diferents aspectes. L’oficina del 
punt d’informació de l’habitatge treballava entre d’altres per informar sobre lloguers, 
rehabilitacions, tramitacions, etc. Es va voler anar més enllà i treballar amb el Consell 
Comarcal per una memòria de polítiques públiques d’habitatge que es va presentar al 
segon trimestre, un dels aspectes era actualitzar el pla local i per això el seu grup 
votaria a favor perquè sinó estaria anant en contra de la feina feta fins ara. 
 
Posat a votació, la Moció fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
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9 - PREGUNTES 
 
9.1.- PREGUNTES FORMULADES PEL GRUP POPULAR MUNICIPAL  
 
Primera.- CAMARAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
 
En el Pleno del 30/3/17 presentamos una Moción para la instalación de cámaras de 
vigilancia en materia de tráfico y de Seguridad en el municipio de Lliçà d’Amunt, que 
fue rechazada por diversos motivos, tanto por PSC, ERC, EUIA y PDCAT. 
 
El pasado día 11/12/17 la Junta de Gobierno aprobó el presupuesto por un importe de 
17.160,07 euros IVA incluido, para el suministro, implantación y desarrollo de un 
sistema de videovigilancia de 2 cámaras a nuestro municipio. 
 
En el Pleno del pasado día 22/3/18 seguimos preguntando en que puntos habían 
decidido instalarlas, si tenían previsto instalar más y si era así cuando, 
respondiéndonos que se pondrían en la rotonda de Can Xicota y en el acceso a Can 
Farell, y que se estaba pendiente de saber si se tendría que poner otra en Can Malé. 
 
Con fecha 15/10/18 nos informan a través de su Web municipal de que la “Policía 
Local” ha contratado la instalación de las cámaras de videovigilancia colocadas en los 
2 barrios  referenciados, y de que está previsto poner más gradualmente, pero de 
momento todavía no tienen un calendario definido. 
 
Teniendo en cuenta que estas 2 cámaras no pueden cubrir la vigilancia de todo 
nuestro pueblo debido a los diversos puntos de entrada y de salida de vehículos a 
nuestro municipio, les hacemos las siguientes 
 
Preguntas: 
 
¿Cuándo tienen planificado la instalación de más cámaras y si es así, en que puntos 
de Lliçà d’Amunt? 
 
Resposta: El Sr. Alcalde contestà que quan en plens anteriors s’havia rebutjat la 
Moció presentada pel PP, ja s’havia dit que s’estava treballant sobre el tema, i això 
havia quedat demostrat, que dilluns vinent passaria per Junta de Govern la tercera 
càmera que es situaria a la rotonda final del carrer Francesc Macià amb la Variant del 
Camí de la Serra i que aquesta seria l’ultima de l’exercici de 2018, i afirmà que quan 
s’aprovés el pressupost 2019 es decidirien altres ubicacions. 
 
 
Segona: INSTALACIÓN ANTENA DE TELEFONÍA 
 
En los Plenos de 26/11/15, 26/5/16, 26/1/17, preguntamos por la inexistencia o 
deficiencia de cobertura de móviles en can Salgot, Mas Bo, Can Lledó y Palaudaries. 
 
En la sesión realizada por la Junta de Gobierno Local el día 13/11/17 aprueban el 
alquilar un terreno, de unos 100 m2, entre Palaudlaba y Can Rovira Vell, para la 
instalación de una antena de telefonía. 
 
En el pasado Pleno del 22/3/18 volvimos a preguntarles su habían encontrado alguna 
compañía dispuesta a ofrecer ese servicio, y para cuando calculaban que los vecinos 
dispondrían por fin de cobertura de telefonía móvil, respondiéndonos que en esos 
momentos se estaban buscando empresas que se adhieran. 
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Pregunta: 
 
¿Creen que antes de que acabe esta legislatura podrán solucionar este problema tan 
antiguo y urgente, y si es así, cuándo? 
 
Resposta: El regidor Manel Busquets contestà que s’estava fent tot el possible i creia 
que ho aconseguirien, però com que ja estaven escaldats no volien precisar cap data, 
tot i que esperaven que fos l’any vinent. Contestant també a ERC, digué que sí que 
s’havia signat el conveni, que s’havia contactat amb empresa gestora per a instal·lar 
l’antena a sobre de Can Rovira Nou i s’havien cedit els terrenys, després de signar el 
conveni no hi havia hagut cap més resposta i per això s’havien buscat alternatives i 
s’estava parlant amb Telefònica, que s’havia compromès a fer venir les seves 
empreses d’infraestructures per presentar un projecte per això, durant el mes de 
desembre visitarien el municipi. Continuà dient que es tractava d’un tema important i 
complex i pensava que aquesta vegada aniria bé, però no volia dir res fins que 
estiguessin del tot segurs. Els terrenys estaven llogats i ara se n’hauria de buscar un 
altre i resoldre el conveni amb la primera empresa gestora, però això ja era un tema 
més jurídic. Per a l’equip de govern era prioritari atès que era una zona que ho 
necessitava, perquè era on estaven ubicats el CAP, el Casal, l’escola bressol… 
 
 
Tercera.- MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES 
 
El pasado 11 de Noviembre se inauguró el camino nuevo de Palaudàries, una obra 
necesaria y reclamada por los vecinos desde hace años y que fue impulsada por 
nuestro grupo político en la anterior Legislatura. 
 
No obstante, y a pesar de haber una partida que contempla el mantenimiento de los 
caminos rurales, observamos con asombro y tristeza que los caminos que se 
inauguraron en su día como son el camino que va desde el casal de la Gent Gran de 
Palaudàries a Can Mas, y el camino que va a Can Rovira Nou, están sin ningún tipo de 
mantenimiento. 
 
Para se más exactos les diremos que existen árboles que no tienen ni base ya por su 
deterioro, que los bancos instalados están sin barnizar, y que el suelo está intratable 
por los peatones en muchos puntos. 
 
Preguntas: 
 
¿Tiene pensado el equipo de gobierno actual realizar alguna actuación dentro del 
marco del mantenimiento de estos caminos rurales, así como de recién inaugurado, y 
si es así, cuando? 
 
Resposta: La regidora Lourdes Estéfano contestà que des dels serveis tècnics es 
mantenien els camins rurals, però aquest camí en concret tenia un problema amb els 
acabats així com molts problemes de vandalisme tocant a la banda de Can Rovira 
Nou. Anualment es feia prevenció amb vernís. 
 
 
 
9.2.- PREGUNTES FORMULADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC 
 
Primera.- CAN MONCAU 
 

i. Quan farà l’ajuntament la recepció del Pla parcial de Can Moncau? 
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Resposta: La regidora Lourdes Estéfano  contestà que els plans parcials no es 
recepcionaven, que les obres d’urbanització s’havien recepcionat el juny de 2016 
parcialment, i que la Junta de Compensació no estava dissolta perquè encara 
quedaven temes pendents. 
 
 
Segona: Hem sigut coneixedors per la premsa que es posava en marxa la línia 
A7 a Granollers passant per Can Moncau 
 

i. Quin cost tindrà el servei? 
ii. Qui assumeix el cost i durant quan temps? 
iii. Quin és el volum d’usuaris previst? 

 
Resposta: El regidor Manel Busquets contestà que tenia una valoració inicial perquè 
encara estava en proves, però segons l’empresa concessionària el cost seria de 
239.329,68 €. Tal i com es definia l’estudi de mobilitat, el cost del servei l’assumia la 
Junta de Compensació durant 10 anys des de la posada en marxa del servei. El volum 
d’usuaris previst seria de 34.697 addicionals a la xarxa que ja es tenia. 
 
 
Tercera: PEATONAL DE CAN MONCAU 
 

I. Per a quan està prevista la seva construcció? 
 
Resposta: La regidora Lourdes Estéfano contestà que s’estava redactant el projecte. 
 
 
Quarta.- A tocar de la C-17, en una zona verda, i per tant sòl públic, hi ha ubicats uns 
cartells publicitaris d’una empresa situada al polígon de Can Moncau, concretament 
Mango 
 

i. Sota quin criteri s’ha permès aquesta publicitat? 
ii. Quins ingressos genera aquesta publicitat per a l’Ajuntament’ 

 
Resposta: La regidora Lourdes Estéfano contestà que estava en una zona d’influència 
de carreteres; contestant el regidor Joaquim Ferriol que estava en una zona verda de 
l’Ajuntament que ocupaven sense autorització. El Sr. Alcalde contesta que Carreteres 
havia autoritzat la seva instal·lació i l’Ajuntament no podia fer res com li passava a tota 
la senyalització de la carretera, a can Farell havien demanat permís a l’Ajuntament per 
posar un rètol i l’Ajuntament l’havia atorgat però la Diputació de Barcelona l’havia fet 
treure. El regidor Joaquim Ferriol digué que no podia ser que l’Ajuntament no tingués 
potestat per a dir res 
 
 
Cinquena.- A tocar del polígon de Can Moncau hi ha una masia centenària i 
catalogada que dona nom al propi polígon. La Masia de Can Moncau. 
 

i. Quines actuacions pensa fer l’Ajuntament per conservar aquest patrimoni? 
 
Resposta: La regidora Lourdes Estéfano contestà que Mango estava fent el projecte 
de reforma, però desconeixia quina seria la previsió. El regidor Ibán Martínez comentà 
que se’ls podia apressar perquè ho fessin abans de què caigués. 
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Sisena.- El passat ple ordinari de novembre de 2017 la regidora de serveis urbans 
presentava, per la seva aprovació, un conveni de cessió d’un tros d’una finca. 
L’objecte d’aquest conveni era, principalment, cedir l’espai suficient a una empresa 
privada per a construir, instal·lar, muntar, explotar, mantenir, conservar reparar i 
modificar una INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES (bàsicament una 
antena de telefonia). 
 
Resposta: Aquesta pregunta es donà per contestada 
 
 
Setena.- Som conscients de l’auditoria de la concessió de la gestió del servei d’aigua a 
Sorea està finalitzada 
 

i. Quan podrem revisar el document definitiu? 
 
Resposta: El regidor Manel Busquets contestà que encara no disposaven del 
document definitiu i que podien veure l’esborrany quan volguessin; contestant el 
regidor Iban Martínez que el revisarien quan fos definitiu. 
 
 
Vuitena.- El passat ple extraordinari celebrat l’aleshores Alcalde en funcions i regidor 
d’Hisenda va dir que tenien tots els estudis i informes tècnics que justificaven les taxes 
i preus a aprovar. 
 

i. Perquè havent-se compromès en ple i haver-ho demanat via instància no 
hem rebut l’estudi econòmic de la taxa d’escombraries actualitzat? 

 
Resposta: El regidor Jordi Juárez contestà que desconeixia perquè no se’ls havia 
enviat, atès que estava datat el mes d’octubre, en qualsevol cas la taxa no superava el 
cost del servei; el Sr. Alcalde demanà disculpes per no haver enviat l’informe 
prèviament. 
 
 
En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència donà per 
acabada la sessió, essent les 20,42 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta, 
que signen l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 

 
 
L’ALCALDE                          LA SECRETÀRIA 

 
 


