
Ple ordinari del 28 de gener

1 .- Aprovació de l'acta de les
sessions anteriors.
El Ple va aprovar les actes
corresponent als Plens del 23 i
del 26 de novembre.
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels De-
crets d'Alcaldia.
Es va donar compte dels De-
crets d'Alcaldia emesos del 9
de novembre al 31 de desem-
bre, que van del número 665
al 81 0.

3.- Donar compte de la xifra
oficial de població de Lliçà
d'Amunt a 1 de gener de
201 5.
El Ple va donar compte de la
xifra oficial de població a 1 de
gener de 201 5, que és de
1 4.742 habitants, segons noti-
ficació de l 'Institut Nacional
d'Estadística, una xifra resul-
tant de la revisió del Padró
municipal.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
comentar que, des de la dar-
rera xifra oficial d'1 de gener
de 201 4, la població havia
augmentat en 53 persones,
una xifra molt inferior a la de
25 anys enrere on la població
augmentava en 600 persones
(1 990). L'Alcalde va ensenyar
la piràmide d'edat de la pobla-
ció l l içanenca per indicar que
la població s'està envel l int;
l 'edat de la majoria de la po-
blació osci l · la entre els 30 i els
60 anys. Les zones del poble
on ha arribat més gent han
estat el centre urbà, Ca l 'Arti-
gues i Can Salgot, que són els
barris amb més densitat de
població. El 80% dels nouvin-
guts ho han fet de la província
de Barcelona, és a dir, que són
moviments de població pro-
pers; la resta, d'altres indrets
de Catalunya i d'Europa. Els
barris amb més baixes han
estat, per aquest ordre, el
centre urbà, Can Salgot i Ca
l 'Artigues. Els naixements han
baixat, n'hi ha hagut 1 1 1 , i
s'han produït 86 defuncions,
dues xifres a tenir en compte.
També hi ha hagut moviments
de població interns, 1 33 per-
sones han fet canvis d'habitat-
ge dins del mateix municipi .

4.- Aprovació inicial del
Pressupost municipal 201 6.
El Ple va aprovar inicialment el
Pressupost general municipal
per a l 'exercici 201 6 sense dè-
ficit inicial , essent l 'import de
les despeses de 1 7.31 0.000€,
1 7.250.000€ de l 'entitat i
60.000€ de l 'Empresa munici-
pal, i els ingressos de
1 7.325.000€, 1 7.250.000€ de
l 'entitat i 75.000€ de l 'empresa
municipal. També es va apro-
var la planti l la de personal i les
bases d'execució del pressu-
post.
El regidor de Hisenda, Jordi

Juárez, després de fer un
aclariment sobre el canvi de
nom d'una partida, va destacar
quatre aspectes generals del
pressupost:
- La consol idació de la gestió
directa dels serveis municipals
ha permès un estalvi impor-
tant, que ha derivat en una re-
ducció del deute i en un
equi l ibri de les despeses. En
l 'exercici d'enguany està pre-
vista la contractació de quatre
persones per ampliar i mil lorar
els serveis municipals: 1 pol i-
cia, 1 operari de brigada i 2
jardiners per a l 'espai públ ic.
- Gràcies a l 'amortització de
préstecs i a l 'equi l ibri de la
despesa, s'ha al l iberat capital i
es poden destinar més diners
a despeses socials, i han aug-
mentat les partides de Serveis
Socials, Educació, Joventut,
Cultura i Esports.
- Hi ha la previsió de nous
préstecs per a inversions, que
faran augmentar aquesta par-
tida sensiblement situant-se en
uns 3.270.000€. I , sense
comptar amb els ingressos
extraordinaris de tot el derivat
de Can Montcau, es preveu
mantenir i intentar rebaixar el
baix deute, que està a l 'entorn
del 45%.
- Les inversions més significa-
tives es poden dividir en tres
grups:
1 . - Inversions per urbanitzar i
dotar de serveis bàsics carrers
i barris: Mossèn Cinto Verda-
guer, Can Franquesa, Can
Bosc i Can Marlès.
- Inversions per mantenir i re-
novar serveis bàsics en tot el
municipi : reasfaltaments,
manteniment d'edificis, mil lora
del clavegueram, voreres, en-
l lumenat públ ic i , sobretot, la
mil lora de la xarxa d'aigua,
que té una partida específica
de més de 200.000€.
- Noves inversions, les més
importants de les quals són:
un Camp de Futbol 7, l 'arran-
jament dels vestuaris de la
Piscina, l 'in ici del Casal de la
Gent Gran de Palaudàries i
l 'adequació dels accessos a
Can Malé per al seu futur
aprofitament.
El regidor d'Hisenda va acabar
dient que el pressupost 201 6
s'havia trebal lat amb tots els
grups polítics i va agrair-los les
seves aportacions.
ERC va comentar que es trac-
tava d'un pressupost ensenyat
durant setmanes, que el seu
grup no vol ia exactament
l 'actual redactat, però que això
no era definitori del pressupost
i que encara s'haurà d'anar
trebal lant i esperaven ade-
quant.
CiU va dir que era un pressu-
post trebal lat i pactat prèvia-
ment, on hi havia una forta
impl icació en inversions, que
feia falta, ja que se n'havia es-

tat orfe durant anys.
ICV-EUiA va destacar que te-
nien el compromís que es
tractava d'una eina viva i que
es podia anar trebal lant i mo-
dificant.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va cloure aquest punt
del Ple afirmant que es tracta-
va d'un document viu, a conti-
nuar trebal lant, i va tornar a
agrair les aportacions fetes
per tots els grups polítics, així
com les que vinguin per mil lo-
rar-lo.
PSC – A FAVOR
CiU – A FAVOR
ERC – ABSTENCIÓ
ICV-EUiA – A FAVOR
PP_ ABSTENCIÓ

5.- Determinació de la dedi-
cació i retribucions d'un
membre de la Corporació.
El Ple va acordar que el se-
nyor Manel Busquets Mateu
tindrà una dedicació de 24,5
hores i una retribució de
26.000 euros bruts a l 'any.
L'Alcalde, Ignasi Simón, abans
de donar pas a les votacions,
va recordar que CiU va entrar
al govern al desembre i que es
tractava de posar en solfa la
dedicació del regidor d'aquest
partit.
PSC – A FAVOR
CiU – A FAVOR
ERC – ABTENCIÓ
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ
PP_ ABSTENCIÓ

6.- Adhesió al Conveni entre
el Departament de Justícia,
la FMC i l'ACM per a la rea-
lització de programes d'exe-
cució penal en la comunitat i
justícia juvenil.
El Ple va acordar de sol· l icitar
l 'adhesió de l 'Ajuntament al
conveni de col· laboració entre
el Departament de Justícia de
la General itat, la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC)
i l 'Associació Catalana de Mu-
nicipis (ACM), per tal de fo-
mentar i concretar actuacions,
mitjançant la Direcció General
d'Execució Penal a la Comu-
nitat i de Justícia Juveni l , pel
que fa a l 'execució de progra-
mes que són competència
d'aquesta direcció.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
expl icar que fins ara a l 'Ajun-
tament ja hi ha hagut perso-
nes amb penes petites que, en
comptes d'anar uns dies a la
presó, han vingut a fer serveis
a la comunitat i han fet trebal ls
a la brigada o a la deixal leria,
en funció del seu perfi l .
L'Ajuntament també té un tèc-
nic assignat que en fa el se-
guiment. Ara es tracta
d'adherir-se a un conveni
marc. Simón va dir que les
despeses de Seguretat Social
i de la pòl issa de Responsabi-
l i tat Civi l van a càrrec del
Departament de Justícia i que

l 'Ajuntament es fa càrrec dels
EPIS.
ERC va incidir en que aquesta
activitat ja es vé fent des de fa
anys i que ara es tracta de
donar-l i una cobertura legal i
tenir un conveni marc en
comptes d'un de uni lateral .
UNANIMITAT

7.- Sol· l icitud de la conces-
sió de la Creu de Sant Jordi
al Cor Claverià de L'Aliança.
El Ple va aprovar de sol· l icitar
al Departament de Cultura de
la General itat de Catalunya la
Creu de Sant Jordi per a
l 'entitat centenària Associació
Cor Claverià L'Al iança.
El regidor de Cultura, Albert
Iglesias, va dir que es tracta
de la primera entitat l l içanenca
que celebra el seu centenari ,
que és una entitat que sempre
ha defensat la identitat cultural
catalana (premissa per optar a
la Creu de Sant Jordi) i que
l 'equip de govern creu que és
mereixedora de la Creu de
Sant Jordi atorgada per la Ge-
neral itat de Catalunya. També
va expl icar que s'ha promogut
una recol l ida de signatures
perquè la ciutadania pugui do-
nar suport a aquesta iniciativa.
ERC va dir que no hi havia
gaire entitats centenàries i que
seria un orgul l que el govern
del país reconegués la seva
trajectòria, la qual cosa també
seria un reconeixement per al
nostre poble.
UNANIMITAT

8.- Esmenes per error ma-
terial del POUM pel que fa a
l'article 205 de la normativa
urbanística.
El Ple va aprovar de rectificar
un error material de l 'article
205 de les Normes Urbanísti-
ques del POUM de Lliçà
d'Amunt, que quedaria redac-
tat de la següent manera: "a)
Correspon a un conjunt de vuit
habitatges aparionats de dos
en dos dintre d'una parcel· la
unitària, la qual es divideix en
una part edificable i una altra
de conservació del bosc". En
el text del POUM, aprovat de-
finitivament per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de
Barcelona i publ icat en el
DOGC, a l 'article 205 de les
Normes Urbanístiques, es va
observar un error en relació al
nombre màxim d'habitatges i
la superfície edificable no
coincideix amb el que consta
en la modificació del Pla Par-
cial del sector de Can Rovira
Sud, segon polígon.
La regidora d'Urbanisme,
Lourdes Estéfano, va comen-
tar que es tractava d'una es-
mena presentada pel
propietari d'uns terrenys de
Can Rovira, on en comptes de
9 habitatges que es poden
construir, ha de dir 8.

UNANIMITAT

9.- Esmenes per error ma-
terial del POUM en relació a
la qualificació urbanística de
la masia de Can Genàs.
El Ple va aprovar de rectificar
un error material en el plànol
O3.2 (Qual ificació del sòl no
urbanitzable. Corredor de Pa-
laudàries-Corredor de Can
Bosc) i modificar la qual ificació
urbanística de l 'entorn de la
Masia de Can Genàs de zona
de protecció especial forestal
natural (clau 22b) a zona de
protecció especial agrícola i
paisatgística (clau 22a), una
qual ificació més adient amb
els antecedents i usos autorit-
zats per la Comissió d'Urba-
nisme de Barcelona en el
Projecte en sòl urbanitzable
per a la implantació d'un cen-
tre hípic a la finca de Can
Genàs i rehabi l i tació de la
masia existent.
La regidora d'Urbanisme,
Lourdes Estéfano, va dir que
era una altra esmena presen-
tada pel propietari de la Masia
de Can Genàs, ja que hi havia
un error que no permetia
l 'hípica.
UNANIMITAT

9.- Esmenes per error ma-
terial del POUM referent a la
fitxa B23 del catàleg de
construccions en sòl no ur-
banitzable.
El Ple va aprovar de rectificar
un error material de la fitxa B-
23 del Catàleg de construcci-
ons en sòl no urbanitzable, re-
coneixent l 'existència d'una
edificació annexa semisoter-
rada, l imitada per l 'antiga mu-
ral la perimetral i la torre de
guaita, que s'havia uti l i tzat
com a cel ler de vi, a la Masia
de Can Xicota. La regidora
d'Urbanisme, Lourdes Estéfa-
no, va comentar que es trac-
tava de la darrera esmena,
presentada pel propietari de la
Masia de Can Xicota, per
l 'existència d'una mural la i una
torre de guaita.
ERC, davant les esmenes per
error material fetes ja al
POUM, va dir que potser cal-
dria fer-hi una repassada i es-
menar-ho tot de cop.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
contestar que esmenar-ho tot
de cop seria l 'ideal, però que
els errors van sortint i això és
normal, tot i que estem per
sota de la mitjana en errors
materials.
UNANIMITAT

1 1 .- Afers urgents.
No n'hi havia.

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

1 3- Preguntes.
No n'hi havia.
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