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crònica
Ple ordinari del 28 de setembre
1 .- Aprovació de l’acta anterior.
El Ple va aprovar l’acta de la sessió ordinària del 20 de juliol.
UNANIMITAT

2.- Aprovació dels comptes generals de 2016.
El Ple va aprovar els estats i
comptes anuals de l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt corresponents a
l’exercici 2016.
El regidor d’Hisenda, Jordi Juárez,
va explicar que de l’anàlisi dels
comptes en deriva una actiu i un
passiu de 52.053.718,89€, augmentant en 1.854.259,96€ respecte al 2015. El resultat net de
l’exercici és de 2.309.922,50€,
mentre que al 2015 va ser de
1.332.180,17€.El romanent de tresoreria va ser de 2.239.033,33€,
gairebé idèntic al de 2015, que va
ser de 2.365.077,14€, la qual cosa
suposa disposar d’aproximadament un 10% del pressupost en
tresoreria, fonamental per poder
complir puntualment amb el termini de pagament amb els proveïdors, que a 2016 va ser d’entre 30
i 34 dies (en funció del trimestre)
des de la data de recepció de la
factura, complint, per tant, amb el
termini legal (que són 30 dies per
aprovar i 30 més per pagar). Continuant amb la tresoreria, a 2016
es van fer pagaments per valor de
16.925.403,49€ i cobraments per
valor de 19.335.472,43€. El període de cobrament és de 139,52
dies. Pel que fa a l’execució del
pressupost, sobre un pressupost definitiu de 17.433.164,50€,
s’han reconegut drets per valor

de 15.828.240,68€, recaptant
14.062.075,37€, i s’han reconegut obligacions per valor de
15.195.997,79, de les quals, a 31
de desembre de 2016, s’havien
pagat 14.378.651,69€. Aquestes
xifres donen un resultat pressupostari ajustat de 278.007,53€.
Pel que fa a l’endeutament, a 31
de desembre de 2016, estava situat en el 41,74% (5.999.178,38€).
Quant a l’estabilitat pressupostària, hi ha un superàvit de finançament de 583.116,08€. Pel
que fa a l’EMO, tanca 2016 amb
uns fons propis de 3.128.985,65€
i un resultat positiu de l’exercici
de 2.461,36€.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: A FAVOR
PP: EN CONTRA

Consorci de la Cervesa Artesana. Aquesta qualificació industrial
prové d’una parcel·la municipal situada en el carrer Bosc de la Riera
37, on es bescanvia la qualificació
amb la d’Equipaments administratius.
El regidor d’ERC, Joaquim Ferriol,
va afegir que també es revisa,
ajusta i determina els usos que es
podran desenvolupar en el sector
de Can Malé. El desenvolupament
de les diferents activitats del Consorci de la Cervesa Artesana preveuen que puguin ser múltiples i
canviants, però sempre inclosos
en els previstos en la clau d’Equipaments.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: A FAVOR
PP: EN CONTRA

3.- Aprovació inicial de la Modificació puntual del POUM en
relació a la zona d’equipaments
al sector de Can Malé SUD-6 de
Lliçà d’Amunt.
El Ple va aprovar inicialment la
Modificació puntual del POUM en
la Zona d’equipaments del subsector Can Malé del SUD 6 de
Lliçà d’Amunt.
La regidora d’Urbanisme, Lourdes
Estéfano, va explicar que el principal objectiu d’aquesta modificació és la introducció de la clau
11 d-industrial en la planta baixa
d’unes de les naus del sector Can
Malé vinculada a l’ús general dels
equipaments de Can Malé on es
preveu establir la seu del futur

4.- Resolució del contracte per
a l’execució de les obres del
Casal de la Gent Gran de Palaudàries.
El Ple va aprovar de resoldre el
contracte per l’execució de les
obres del Projecte de Casal de la
Gent Gran a Palaudàries signat
amb l’empresa Axis Patrimoni SL
en data 22 de desembre de 2016,
per causa imputable al contractista.
La regidora d’Infraestructures i
Equipaments, Lourdes Estéfano,
va explicar els diversos incompliments del contracte per part
d’Axis Patrimoni SL com la no
acceptació dels acords presos en
les visites d’obres o haver execu-

tat en 5 mesos només un 8% de
l’obra quan estava previst que hi
hauria un 40-45% fet, la qual cosa
fa inviable tenir l’obra finalitzada
en 12 mesos. Per tant, segons
Lourdes Estéfano, es rescindeix
el contracte amb l’empresa Axis
Patrimoni SL i es tornaran a licitar les obres. A les preguntes del
PP, la regidora d’Infraestructures
i Equipaments, va respondre que
el pressupost seria el mateix, però
que s’ha previst una partida per
adequar l’obra, tenint en compte com l’ha deixada l’empresa, i
que encara no s’ha valorat un nou
termini per a l’execució de l’obra,
però serà com a mínim de 10 mesos.
5.- Adhesió a la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions.
El Ple va aprovar l’adhesió de
l’Ajuntament al conveni de col·laboració subscrit el 6 de juliol de
2017 entre el Consorci Localret i
la Diputació de Barcelona per a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions.
El regidor de Noves Tecnologies,
Jordi Juárez, va explicar que amb
l’adhesió a aquest conveni s’obtindran més bons preus dels operadors.
UNANIMITAT
6.- Aprovació del canvi de destí
de pous municipals.
El Ple va aprovar inicialment l’alteració de la qualificació jurídica
per canvi de destí com a mutació
demanial objectiva, sense canviar

la seva naturalesa de bé de domini públic, afecte a un servei públic
dels següents pous: Pou “Piscina” (a l’av. dels Països Catalans
s/n, darrera la piscina municipal);
Pou “Roura” (al carrer del Segre,
s/n, proper a l’escola bressol Palaudàries); i Pou “Ca l’Estapé” (al
c. de Ramon Llull s/n).
El regidor de Companyies de serveis, Manel Busquets, va explicar
que l’Ajuntament és propietari de
3 pous, qualificats en l’inventari
de béns municipals com a béns
de domini públic, afectes al servei
públic de subministrament d’aigua. Aquests pous ja no es destinen al servei de subministrament
d’aigua. En canvi, es consideren
molt útils per al servei de neteja
viària. Fer-los útils per aquesta
finalitat implica un canvi de destí
d’aquests béns. Aquests 3 pous
mantindran la seva naturalesa jurídica de domini públic però amb
canvi de servei públic al que estan
destinats, que serà el de neteja
viària.
Manel Busquets també va dir que
es demanaria una subvenció per
reparar i acondicionar aquests 3
pous i el que hi ha a Ca l’Artigues
(que ja té el destí corresponent).
UNANIMITAT
7.- Afers urgents.
No n’hi havia.
8.- Mocions.
No n’hi havia.
9.- Preguntes.
No n’hi havia.

Resultat de les votacions de l’1-O
Els resultats de les votacions de l’1 d’Octubre a Lliçà
d’Amunt indiquen una participació del 36,39% de la població; d’un cens de 11.688
habitants, els vots emesos
van ser de 4.254 i, per tant,
hi va haver una abstenció del
63,60% (7.434 persones censades). Si ho comparem amb
les votacions del 9 de Novembre del 2014, la participació va
ser molt semblant; en aquella
ocasió, la participació va ser
del 35,22% i l’abstenció del
64,77%.
Dels vots emesos l’1-O, 3.717

van ser a favor del Si, un 87%;
390 van ser a favor del No, un
9%; 66 van ser nuls; i 81 van
ser en blanc.
A nivell del Vallès Oriental, la
participació va ser del 48% i
els resultats, un 88,89% a favor del Si; un 8,23% a favor
del No; i un 2,88% de blancs
i nuls.
A nivell de Catalunya, segons
fonts de la Generalitat, en les
votacions de l’1-O es van poder recomptar un 90,18%
de butlletes a favor del Si;
un 7,83% a favor del No; un
1,98% de vots en blanc; i una

participació del 43,03% del
cens, una xifra molt similar a
les votacions del 9N, tot i que
aleshores hi podien votar els
majors de 16 anys.
A Lliçà d’Amunt, la jornada es
va desenvolupar sense incidents i es va poder votar en els
dos col·legis electorals habilitats, els instituts Lliçà i Hipàtia
d’Alexandria. No va succeir
el mateix en altres indrets del
país. L’Alcalde va condemnar
públicament els atacs injustificats soferts per la ciutadania
catalana. I, l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt l’endemà es va

sumar a la concentració de
15 minuts i el 3 d’octubre va
decidir establir serveis mínims
amb motiu de l’aturada general convocada per la Taula per
la Democràcia per condemnar
els actes violents produïts l’1
d’octubre i en defensa dels
drets fonamentals.
L’equip de govern agraeix a la
ciutadania lliçanenca que va
acudir a votar que ho fés de
forma cívica i pacífica, en una
jornada que a Lliçà d’amunt va
transcórrer de la mateixa manera, tot i els atacs injustificats
que varen patir ciutadans i ciu-

tadanes del país i que, segons
fonts de la Generalitat, es van
saldar amb més de 800 ferits.
Per altra banda, dies després,
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
es va sumar al rebuig per les
detencions de Jordi Sànchez i
de Jordi Cuixart, presidents de
l’ANC i d’Òmnium Cultural respectivament, i va convocar la
ciutadania per fer una aturada
de protesta. L’equip de govern
va expresar la seva solidaritat
i suport amb els detinguts i es
va afegir a la petició general
que reclamava la seva immediata llibertat.

