
Octubre de 201 6

Ple ordinari del 21 de juliol
1 .- Presa de possessió del
nou regidor Jordi Regales.
Jordi Regales, del grup
polític municipal Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC), va prendre posses-
sió del càrrec de regidor.
Regales substitueix el
regidor Enric Grau, que va
presentar la renúncia al càr-
rec a l’abri l , la qual va ser
ratificada en el Ple ordinari
del 26 de maig.

2.- Aprovació de les actes
anteriors.
Es van aprovar les actes de
la sessió ordinària del 26 de
maig i de la sessió del 30 de
maig de sorteig de les me-
ses electorals.
UNANIMITAT

3.- Donar compte dels De-
crets d'Alcaldia.
Es va donar compte dels
Decrets d'Alcaldia emesos
del 1 0 de maig a l '1 de jul iol
de 201 6, que van del núme-
ro 31 3 al 485.

4.- Donar compte de la Li-
quidació del Pressupost
municipal 201 5.

El Ple va donar compte de
la l iquidació del pressupost
municipal del 201 5, que
l 'Alcalde, pel Decret número
403 del 7 de juny de 201 6,
va aprovar.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va anomenar els
números d'aquesta l iquida-
ció. El pressupost definitiu
d'ingressos és de
1 7.332.542,07€ i el pressu-
post de despeses amb les
obligacions reconegudes és
de 1 5.344.1 57,1 4€. El re-
sultat pressupostari ajustat,
que expressa en quin grau
els ingressos l iquidats han
estat suficients per finançar
les despeses realitzades, se
situa en 1 .268.499,1 4€. Per
altra banda, el romanent de
tresoreria ha estat de
2.404.863,90€, assumint
saldos de dubtós cobrament
per valor de 2.434.41 3,97€.
El regidor d'Hisenda també
va anomenar un estalvi net
de 2.752.273,61 € i una ràtio
de deute viu a 31 /1 2/201 6
del 43,2%, molt per sota del
1 1 0% permès. En relació a
l 'estabil itat pressupostària,
Juárez va dir que hi havia

Acords presos en Junta de Govern Local
Lloguer d'un pis
com a projecte
d'habitatge social
per a gent gran

La Junta de Govern local del
passat 25 d'abril va aprovar
el l loguer d'un pis per l'import
de 600€ per portar a terme el
Projecte Social d'Habitatge
per a Gent Gran.
Amb el lloguer d’aquest
pis, es preveu, en primera
instància, ocupar a tres
persones grans en situació
de risc.

Pavimentació i
drenatge
d'aparcaments

Pròrroga del
projecte Licano

La Junta de Govern local del
passat 1 8 de juliol va acordar
prorrogar el conveni de col· la-
boració entre el Departament
d'Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya i l'Ajunta-
ment de Lliçà d'Amunt en
matèria d'atenció educativa a
la diversitat de l'alumnat
d'ensenyament secundari
obligatori, a través del projecte
Licano, per als cursos acadè-
mics 201 6/1 7 i 201 7/1 8.
Aquest projecte està destinat
a aquell alumnat de segon
cicle d'educació secundària
obligatòria del municipi que
presenta dificultats
d'aprenentatge, desmotivació
greu, perill d'absentisme
acadèmic i problemes de
conducta, i que precisa

Arranjament de
camins rurals

La Junta de Govern del pas-
sat 4 de juliol va aprovar la
Memòria valorada d'arranja-
ment de camins municipals
elaborada pels Serveis tècnics
municipals.
Lliçà d’Amunt té una extensa
xarxa de camins municipals
repartits pel territori que, en la
seva gran majoria,
representen la connexió de
veïnats rurals amb la població
i/o la xarxa viària. Aquests
camins, per causes
meteorològiques, es es
malmeten sovint, dificultant
l'accessibilitat, complicant
l’entrada i sortida de vehicles
de les persones que habiten
en aquests veïnats i també
dels serveis municipals que hi
han d’actuar.
Les obres consistiran en:
- Repàs del ferm amb motoa-
nivelladora; formació de
trenques, cunetes i pendents
longitudinals i transversals;
anivellació i compactació de
plataforma al 98% PM.

un superàvit de finançament
de 1 .739.899,78€ i, per tant,
uns comptes sanejats i
equil ibrats per poder afron-
tar el mandat actual.

5.- Aprovació inicial de la
Modificació Pressupostà-
ria.
El Ple va aprovar inicialment
la modificació del pressu-
post de l 'exercici 201 6 per
transferències de crèdit i
crèdit extraordinari a fi-
nançar amb baixes de crèdit
de partides no comprome-
ses.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va explicar que les
baixes de crèdit són de par-
tides que han estat més
econòmiques o no s'han dut
a terme i que els diners ani-
ran destinats a reasfaltat-
ges, inversions a la xarxa
d'aigua i inversions en no-
ves tecnologies, entre altres.

PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ EN CONTRA

- Subministrament (sense
transport) d’àrids provinents
de reciclatge.
- Transport, estesa, anivellació
i compactació al 98% PM
d’una capa de 5 cm de gruix
d’àrids provinents de
reciclatge.

6.- Designació de les Fes-
tes Locals per a l'any 201 7.

El Ple va aprovar com a fes-
tes locals del municipi per a
l 'any 201 7 els dies 7 de ge-
ner i 8 de setembre.
L'Alcalde va comentar que la
primera data era la diada de
Sant Jul ià, patró de Lliçà
d'Amunt, a l 'hivern, i la se-
gona data era per la Festa
Major, un dia que s'intenta
que enllaci amb el cap de
setmana (a l 'estiu).
UNANIMITAT

7.- Aprovació inicial de la
Modificació del Pla Gene-
ral pel que fa a l'alçada re-
guladora màxima de la
zona 1 2 industrial.
El Ple va aprovar inicialment
la Modificació puntual del vi-
gent Pla d'Ordenació Ur-
banística Municipal pel que
fa a l 'alçada reguladora mà-
xima de la zona 1 2.- Indus-
trial .
El regidor d'Urbanisme, Jo-
aquim Ferriol , va explicar
que es tracta d'una modifi-
cació que se sabia que
s'hauria de fer perquè el

POUM no estableix una
alçada reguladora.
UNANIMITAT

8.- Aplicació de sancions
per infraccio referent a
l'Ordenança per la tinença
d'animals potencioalment
perillosos.
El Ple va sancionar dues
persones com a responsa-
bles d'una infracció prevista
a l 'article 64.1 2 de l 'Orde-
nança, consistent en tenir
gossos o animals potencial-
ment peri l losos sense
ll icència.
El regidor de Medi Ambient,
Francisco León, va dir que
hi ha un increment dels pro-
blemes per tinença de gos-
sos peri l losos i que
s'engegaran campanyes de
sensibi l ització.
UNANIMITAT

9.- Afers urgents.
No n'hi havia.

1 0.- Mocions.
No n'hi havia.

1 1 .- Preguntes.
No n'hi havia.

> 1 1

La Junta de Govern local del
passat 27 de juny va apro-
var inicialment els Projectes
de pavimentació i drenatge
a l 'aparcament del carrer de
l 'Al iança i de la Piscina mu-
nicipal, redactats pels Ser-
veis tècnics municipals.
L'objectiu d'aquests projec-
tes és ordenar aquests es-
pais com a aparcament i
dotar-los d'un paviment

adequat per a tal fi . d'actuacions individualitzades i
adaptacions substancials del
currículum per a la seva
integració escolar, social i la-
boral.
Aquest conveni es va signar
inicialment l'any 2005 i s'ha
anat prorrogant fins a l’actuali-
tat, per tal de donar una millor
resposta a les necessitats
educatives de l’alumnat del
municipi.

Tasques de pintura
d'edificis escolars

La Junta de Govern local del
passat 25 de juliol va acordar
encarregar les tasques de
pintar els edificis dels centres
escolars Escola Bressol No-
va Espurna, Escola Països
Catalans i Escola Sant Bal-
diri, a les empreses Pintura
Vallés SA i Servicios JAF SA,
pels imports de 4.1 70€,
5.980€ i 5.200€ més IVA,
respectivament.

Aprovació inicial
del projecte de
Casal de la Gent

La Junta de Govern local del
passat 25 de jul iol va apro-
var inicialment el Projecte
bàsic i d'execució del Casal
de la Gent Gran de Pa-
laudàries redactat per
l 'empresa Codina, Prat, Valls
i Arquitectes associats SP.

Conveni per al
cofinançament del
romanent negatiu
del Consorci
d'Educació Especial
Montserrat Montero

La Junta de Govern Local del
passat 5 de setembre va
acordar signar el conveni de
col· laboració entre el Consell
Comarcal i l'Ajuntament per al
cofinançament del romanent
negatiu del Consorci d'Educa-
ció Especial Montserrat Mon-
tero, que planifica i gestiona el
Centre del mateix nom de
Granollers, on s’escolaritzen
alumnes de la comarca i es
dónen recursos i suport a la
inclusió als centres ordinaris
d’alumnes amb discapacitat.

Gran a Palaudàries




