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crònica

Ple ordinari del 29 de novembre
1.- Aprovació de les actes ante-
riors.
El Ple va aprovar les actes de la 
sessió ordinària del 27 de setem-
bre i de la sessió extraordinària del 
18 d’octubre.
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia. 
Es va donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia emesos des del 12 de 
setembre al 9 de novembre, que 
van del número 1155 al 1372. 

3.- Aprovació de la modificació 
del Pressupost de 2018 per su-
plement de crèdit. 
El Ple va aprovar inicialment la mo-
dificació del pressupost de l’exer-
cici 2018 per suplement de crèdit 
(per valor de 878.000€) a finançar 
amb baixes de crèdit (per valor de 
561.000€) i majors ingressos (per 
valor de 317.000€).
El regidor d’Hisenda, Jordi Juárez, 
va explicar perquè faltaven diners 
en algunes partides i perquè en 
sobraven en altres. El regidor d’Hi-
senda va dir que el pressupost és 
una eina viva que a finals d’any 
sempre cal ajustar. 
ERC va demanar més explicacions 
sobre quatre partides concretes 
que necessitaven més diners.    
L’Alcalde, Ignasi Simón, va do-
nar-ne més explicacions:
-  sobre climatització, ascensors, 

alarmes i altres, va dir que es 
tractava d’una compra a Biokit de 
les instal·lacions de Can Malé.

-  sobre assegurances, va dir que 
s’havien disparat els preus, però 
que s’estava treballant per  adhe-
rir-nos al conveni que té l’ACM en 
aquest sentit. 

-  sobre la Mancomunitat de la Vall 
del Tenes, va dir que s’havien 
augmentat els serveis com l’Es-
cola de Persones Adultes i va 
recordar que a Lliçà d’Amunt, per 
població, li pertoca pagar el 40% 
del cost de la Mancomunitat. 

-  sobre inversions en instal·lacions 
i enllumenat públic, es va parlar 
del canvi a Leds a Ca l’Artigues. 

PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: ABSTENCIÓ

4.- Aprovació inicial del Projecte 
de reforma de les naus 5 i 6 de 
Can Malé. 
Aquest punt es va deixar sobre la 
taula i se’n va posposar l’aprovació 
fins al següent Ple perquè calia fer-
hi una modificació. 

5.- Aprovació de la modifica-
ció del POUM respecte al PAU-
11 barri de Can Bosc de Lliçà 
d’Amunt. 
El Ple va aprovar la fitxa del sector 
PAU-11 del barri de Can Bosc i el 
plànol que l’acompanya.
La regidora d’Urbanisme, Lourdes 
Estéfano, va explicar els fets i la 
proposta final.
Justícia va estimar parcialment el 
recurs interposat per sis particulars 
contra els Acords del 4 de juny de 
2014 i del 18 de desembre de 2014 
de la Comissió Territorial d’Urba-
nisme de Barcelona de la Genera-
litat de Catalunya pels quals es va 
aprovar definitivament el text refós 
del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Lliçà d’Amunt.
La sentència establia que l’Ajun-
tament havia d’aclarir la ordena-
ció del PAU 11 Barri de Can Bosc 
i havia d’ordenar degudament el 
sector, sense necessitat de cap 
tramitació, i trametre a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme la propos-
ta per ser aprovada definitivament 
per aquesta. 
La nova proposta reconeix 20.900 
metres quadrats de superfície amb 
zona verda; un augment del 0.05% 
d’edificabilitat; 700 metres qua-
drats de sostre edificable; 62 ha-
bitatges (29 de protecció pública i 
33 d’habitatge lliure); habitatge uni-
familiar aïllat i edificis plurifamiliars 
de planta baixa més dos pisos; i 
afegeix que cal un estudi d’inunda-
bilitat. 
ERC també va recordar els fets i 
va dir que votaria en contra perquè 
no veien aquest àmbit adequat per 
fer habitatges, tenint en compte la 
inundabilitat i la humitat. 
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: A FAVOR

6.- Aprovació del document 
“Acompanyament en la millora 
de la intervenció en matèria d’in-
fància i adolescència en risc al 
Vallès Oriental”.  
El Ple va aprovar el document 
“Acompanyament en la millora de 
la intervenció en matèria d’infàn-
cia i adolescència en risc al Vallès 
Oriental”. 
Aquest document conté la defini-
ció del procés d’intervenció en la 
infància en risc, tant l’habitual com 
el d’urgències, la documentació de 
suport i el marc legal. 
El regidor d’Educació, Fran Sán-
chez, va fer notar la necessitat 
d’aquest document, treballat a nive-

ll comarcal, que recull les maneres 
d’intervenir en matèria d’infància i 
adolescència en risc amb major ga-
ranties i dins del marc legal. 
UNANIMITAT

7.- Afers urgents.  
No n’hi havia.

8.- Mocions.  
ICV-EUiA va presentar la següent 
moció:
Moción para que se derogue el de-
lito de injurias a la Corona y para 
reafirmar el compromiso con los 
valores republicanos y la democra-
cia. 
Aquesta moció demanava: 
-  Instar al Gobierno del Estado a 

derogar el 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.

-  Rechazar y condenar el posicio-
namiento del Rey Felipe VI y su 
intervención en el conflicto cata-
lán, así como su justificación de 
la violencia por parte de los cuer-
pos policiales el 1 de octubre.

-  Reafirmar el compromiso con los 
valores republicanos y apostar 
por la abolición de una institución 
caduca y antidemocrática com la 
monarquía. 

- 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 ño 2014, 
momento en que deja de ser invio-
lable jurídicamente, y sobre quien 
recaen indicios suficientes de delito. 
-  Instar al Gobierno a convocar 

un referéndum de acuerdo a la 
Constitución para que los ciu-
dadanos podamos decidir entre 
Monarquía y República.  

El PSC es va abstenir al·legant que 
en aquests moments ja hi ha prou 
aldarulls a la societat per qüestions 
territorials i dient que aquest tema 
s’ha de tractat i debatre al Senat i 
en altres cambres i espais.
El PP va votar en contra i en el 
seu discurs va defensar el Rei i la 
Monarquia, va elogiar l’evolució 
d’Espanya en els anys de Monar-
quia, va esmentar un estudi que diu 
que els estats més prestigiosos del 
món són monarquies i va dir que 
Espanya és una democràcia esta-
ble i consolidada. 
PSC: ABSTENCIÓ
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: A FAVOR
PP: EN CONTRA

El PSC va presentar les següents 
mocions:
Moció per instar el Departament 
d’Ensenyament a aturar els treballs 
d’elaboració i aprovació del Decret 
de menjadors.
Aquesta moció demanava:
-  Instar el Govern a aturar l’ac-

tual 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.

-  Reconèixer, en el nou decret, el 
servei de menjador com a servei 
troncal dins el sistema educatiu, 
de caràcter universal, no obli-
gatori, integrat en el currículum 
educatiu i en els ensenyaments 
obligatoris.

-  Dotar el servei de menjador es-
colar de professionals específics, 
per garantir un servei veritable-
ment inclusiu i capaç d’atendre 
adequadament l’alumnat NEE pel 
pròxim curs 2019/20. 

-  Abordar una reforma del model 
de contractació pública, d’acord 
amb la normativa europea, que 
prioritzi la qualitat del servei.

-  Treballar per trobar la fórmula le-
gal o l’acord polític amb tots els 
consells comarcals i la comunitat 
educativa per fer possible que les 
AMPES i AFES que ho desitgin, i 
complint amb els principis assen-
yalats, puguin continuar fent una 
gestió directa del servei de men-
jador escolar, amb l’aprovació 
del consell escolar de centre, fins 
que s’aprovi un nou marc regula-
dor de consens amb la comunitat 
educativa

-  Recuperar el servei de menja-
dor als IES i plantejar, en el marc 
de debat sobre reforma horària, 
l’avançament de l’horari de men-
jador a secundària d’acord amb 
criteris de salut desl joves.

ERC i CiU van coincidir a dir que és 
un avantprojecte de decret que en-
cara s’està treballant i que la moció 
arribava d’hora en el temps, però 
van votar-hi a favor.  
UNANIMITAT

Moció per instar el Departament 
de Salut a reconèixer l’atenció 
primària com el veritable eix del 
sistema sanitari públic.
Aquesta moció demanava:
-  Instar el Govern de la Generalitat 

a reconèixer l’Atenció Primària i 
Comunitària com el veritable eix 
del sistema sanitari públic, do-
nant-li el pes que necessita en el 
pressupost del departament de 
Salut per arribar a un mínim del 
20% del pressupost.

-  Instar el departament de Salut 
i, específicament, la Gerència 
de l’ICS a una negociació efec-
tiva 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.

-  Donar suport a la mobilització 
convocada i, a aquelles convoca-
des per altres col·lectius en què 
es reivindiquen millores assisten-
cials, de canvis en les estructures 
organitzatives i millores econòmi-
ques i laborals, que hauran de re-
percutir en la bona qualitat assis-
tencial en l’atenció primària. 

UNANIMITAT

ERC va presentar la següent mo-
ció:
Moció per a l’actualització del Pla 
Local d’Habitatge.
Aquesta moció demanava encarre-
gar la revisió, actualització o nova 
redacció del Pla Local d’Habitatge 
per la proper sexenni, actualitzant 
l’anàlisi i la diagnosi de la situació 
de l’habitatge al municipi, definint 
els objectius, els programes i les 
estratègies d’actuació i concretant 
l’avaluació economicofinancera de 
les actuacions. També demanava 
dotar en el pressupost municipal 
2019 les partides de despesa ne-
cessàries per a fer front a aquest 
projecte. 
La regidora d’Habitatge, Lourdes 
Estéfano, va explicar que l’habi-
tatge és primordial per a l’equip de 
govern i va anomenar el que s’ha-
via fet fins ara al respecte com la 
creació del Punt d’Informació Mu-
nicipal d’Habitatge o una memòria 
de la política d’habitatge pública 
de Lliçà d’Amunt. També va dir que 
es volia demanar un recurs tècnic a 
la Diputació per a l’elaboració del 
Pla Local d’Habitatge.
UNANIMITAT

9.- Preguntes.  
El PP va formular tres preguntes 
en relació a: càmeres de vigilància 
i seguretat, instal·lació d’antena de 
telefonia i manteniment de camins 
rurals. 
ERC va formular vuit preguntes 
en relació a: Can Montcau, la lí-
nia A7, peatonal de Can Montcau, 
cartells publicitaris, conservació 
de la masia de Can Montcau, 
insfraestructura de telecomunica-
cions, auditoria de la concessió 
de la gestió del servei d’aigua i 
estudi econòmic del la taxa d’es-
combraries actualitzat. 


