setembre _ 2017_ 21

crònica
Ple ordinari del 20 de juliol
1 .- Aprovació de l’acta anterior.
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels Decrets
d’Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets
d’Alcaldia emesos del 8 de maig
al 30 de juny, que van del número
324 al 520.
3.- Aprovació inicial de Modificacions Pressupostàries.
El Ple va aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit
del vigent Pressupost Municipal
en la seva modalitat de crèdit
extraordinari per al projecte de
millora de les vies públiques i
l’adquisició de la nau de Residus
i una màquina d’escombrar per
un import de 650.000€. Aquest
crèdit extraordinari es finança
amb majors ingressos respecte
d’aquells previstos inicialment en
el pressupost relatius a l’Import
de construccions i obres i a les
Llicències.

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

4.- Aprovació del Pla Econòmic
Financer de l’Ajuntament 20172018.
El Ple va aprovar el Pla Econòmic
Financer de l’Ajuntament per als
exercicis 2017-2018, que assenyala les pautes pressupostàries
per assolir l’objectiu de la regla
de la despesa a l’horitzó temporal indicat.
PSC: A FAVOR
ERC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
PP: EN CONTRA
5.- Designació de les festes locals per a l’any 2018.
El Ple va aprovar com a festes locals del municipi per a l’any 2018
el dilluns 8 de gener, ja que la
festivitat de Sant Julià, patró del

poble, cau en diumenge (7 de gener), i el 10 de setembre, un altre
dilluns, per Festa Major.
UNANIMITAT
6.- Nomenament del jutge de
pau substitut.
El Ple va acordar escollir pel
càrrec de Jutge de Pau substitut,
pel termini de quatre anys, a José
Antonio Martínez Escobar, que es
va presentar a la convocatòria
juntament amb dues persones
més.
UNANIMITAT
7.- Aprovació inicial de la creació i constitució del Consorci
de Can Malé i els seus estatuts.
El Ple va aprovar inicialment la
creació i constitució del Consorci
de Can Malé, com a ens de caràcter associatiu adscrit a l’Ajuntament, amb la finalitat d’impulsar
la investigació, l’experimentació
i la formació de futurs empresaris i productors de cervesa en la
seva vessant artesana, i fomentar

Naixements a Lliçà d’Amunt
Els pares i les mares que vulguin fer saber el naixement del seu fill/a a través del butlletí, poden
lliurar una fotografia del nadó, amb el nom i la data de naixement, durant la primera setmana
del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic comunicacio@llicamunt.cat,
per fax (938 414 175), per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 08186 Lliçà d’Amunt) o
personalment, a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. També hauran de passar per
l’Ajuntament a signar un full d’autorització per a la publicació d’imatges de menors en els
mitjans de comunicació municipals.

la promoció econòmica del municipi.
PSC: A FAVOR
ERC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
PP: EN CONTRA
8.- Moció de reprovació al regidor del Partit Popular de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
Els grups municipals del PSC,
ERC, ICV-EUiA i CiU van proposar al Ple que acordés reprovar
el regidor del grup municipal del
PP Francisco Javier Millán pel
contingut de les seves intervencions en els diferents Plens i pels
comentaris avocats a les xarxes
socials.
PSC: A FAVOR
ERC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
PP: EN CONTRA
9.- Afers urgents.
No n’hi havia.

10.- Mocions.
PP va presentar una moció de rebuig al referèndum anunciat per a
l’1 d’octubre.
PSC: ABSTENCIÓ
ERC: EN CONTRA
ICV-EUIA: ABSTENCIÓ
CiU: EN CONTRA
PP: A FAVOR
11.- Preguntes.
El PP va formular preguntes en
relació a aquests temes: el cost
per a la formació del Consorci
català de la cervesa artesana; el
cost dels semàfors de la intersecció entre els carrers de Pau
Claris i Anselm Clavé; la contractació d’una auditoria pel servei
municipal d’aigua; el cost dels
estudis de mercat per a la implantació d’un parc tecnològic a
Can Malé; el cost del viatge de
les participants al Sopar de les
Àvies; la supressió de ressalts a
les calçades; i el posicionament
de l’Alcalde en relació al referèndum anunciat per l’1 d’octubre.

Farmàcies
Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h):
P. Lozano (Bigues): de l’1 al 7 de setembre
M. Codina (Lliçà d’Amunt): del 8 al 14 de setembre
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 15 al 21 de setembre
M. Vela (Santa Eulàlia): del 22 al 28 de setembre
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 29 desetembrel al 5 d’octubre
Per urgències després de les 22h: Farmàcia Viñamata (Granollers)
Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: M. Codina (Lliçà
d’Amunt), N.Salayet (Santa Eulàlia), J. Torras i P. Lozano (Bigues)

