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crònica
Ple ordinari del 25 de maig
1 .- Aprovació de l’acta anterior.
El Ple va aprovar l’acta de la sessió
ordinària del 30 de març.
El grup municipal del PP va demanar un parell d’esmenes. Va
reclamar que constés de manera
més completa la resposta donada pel regidor de Participació i
Transparència a una pregunta formula pel PP sobre l’acte “Donem
la cara”. També va retreure que en
un punt de la transcripció del Ple
constés el to amb què va parlar el
regidor del PP.
L’acte es va aprovar amb la introducció de la primera esmena; la
segona no es va acceptar al·legant
que era necessari manifestar el to
del discurs perquè s’entenguéssin
millor les paraules i la discussió
que van generar.
APROVAT
2.- Donar compte dels Decrets
d’Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets
d’Alcaldia emesos del 13 de març
al 5 de maig, que van del número
171 al 323.
3.- Donar compte del Decret
d’aprovació de la Liquidació del
Pressupost exercici 2016.
Es va donar compte del Decret
d’aprovació de la Liquidació del
Pressupost de l’exercici 2016.
El regidor d’Hisenda, Jordi Juárez,
va fer un resum dels aspectes més
rellevants de la Liquidació del Pressupost de l’exercici del 2016:
- Durant l’any 2016 s’han reconegut drets per valor de
15.828.240,68€ i obligacions per
valor de 15.195.997,79€, la qual
cosa dóna un resultat pressupostari ajustat de 278.007,53€, que
implica una execució del 96% dels
ingressos obtinguts i d’un 87,16%
respecte al pressupost definitiu.
- Hi ha un romanent de tresoreria per a despeses generals de
2.239.033,33€.
L’endeutament
és
de
5.999.178,38€. Durant el 2016 s’ha
vist reduït en 420.000€ respecte a
2015, que suposa una disminució
del 6,5%. Tot i que s’han sol·licitat
préstecs per valor d’1.3750.000€,
a més de les amortitzacions ordinàries, s’han amortitzat anticipadament préstecs per valor de
675.000€, cancel·lant aquells préstecs amb major tipus d’interès, pel
que el tipus d’interès mitjà és de
l’1,12%.
- L’estalvi net de l’exercici 2016 va
ser d’1.541.544,04€.
- En relació a l’estabilitat pressupostària, hi ha un superàvit de finançament de 583.116,08€.

- El 2016 es va acabar pagant les
factures a proveïdors a 35 dies des
de la data del registre d’entrada,
quan el límit està fixat en 60 dies;
ara es paga a 30 dies.
- I, en relació a les inversions, durant el 2016 s’han invertit un total
de d’1.420.000€ en actuacions
com: vestidors i maquinària de la
piscina; gespa del camp de futbol; obres d’urbanització com la
del carrer de Mossèn Cinto Verdaguer; voreres; millores en la xarxa
d’aigua; Casal de la Gent Gran de
Palaudàries; renovació de parcs
infantils; millores en instal·lacions i
serveis municipals.
El PP va dir no estar-hi massa
d’acord i va retreure que s’havia fet
una liquidació el març i una altra a
l’abril; que no s’havia convocat la
Comissió Especial de Comptes; i
que no hi havia hagut cap auditoria
externa per verificar els comptes,
la qual els hagués donat confiança.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va contestar que certament hi havia un error
de comptabilitat que s’havia esmenat però que no afectava el resultat
i que l’estalvi net variava només de
4.000€, cosa que suposava un %
molt baix del pressupost; que els
comptes ja els audita la Diputació,
la Generalitat i Madrid, tots els organismes per on passen, i que són
transparents; i que la liquidació
és competència de l’Alcaldia, que
la Comissió Especial de Comptes
es convocaria properament per als
comptes generals (es convoca 1 o
2 cops l’any).
4.- Donar compte dels Informes
d’Intervenció del primer trimestre 2017.
Es va donar compte dels Informes
d’Intervenció del primer trimestre
del 2017.
L’Alcalde va dir que tot era correcte, que es complien les ràtios i que
es pagava a 30 dies.
5.- Es va retirar de l’ordre del dia.
6.- Aprovació inicial Reglament
de règim intern dels Casals municipals de gent gran de Lliçà
d’Amunt.
El Ple va aprovar inicialment el Reglament de règim intern dels casals
municipals de gent gran de Lliçà
d’Amunt, que pretén articular una
sèrie de mesures pel foment de
l’envelliment actiu i per la promoció
de la participació de la gent gran.
La regidora de Gent Gran, Mariona Pedrerol, va explicar el perquè
d’aquest reglament, que té per
objectiu regular la gestió dels dos
equipaments municipals de gent

gran que hi haurà al municipi, l’actual Casal de la Gent Gran i el futur
Casal de la Gent Gran de Palaudàries; concretament, per:
- determinar què són els casals i
quines són les seves funcions
-l’horari
- espais
-estructura organitzativa: usos de
participació i funcions sobre la
gestió
- funcions del personal que hi treballa (bar, dinamitzador, tècnic)
- requisits per ser-ne usuari
- condicions d’ús: promoure activitats de relació social de la gent
gran i també altres usos i entitats,
a més de les entitats de gent gran
- recursos materials
- drets i deures
- ...
La regidora va dir que es tractava
d’una aprovació inicial i que el reglament era públic per veure’l i ferne aportacions.
UNANIMITAT
7.- Aprovació Pla Local de Joventut 2017-2021.
El Ple va aprovar el Pla Local de
Joventut de Lliçà d’Amunt pels
anys 2017-2021.
El Pla Local de Joventut és el document marc que permetrà implementar polítiques de joventut, i és
l’eina que impulsa i coordina les
polítiques de joventut del municipi
des d’una perspectiva de transversalitat i interrelació, oferint una
perspectiva global i un treball ajustat en diferents àmbits, compartint
recursos disponibles i esforços.
La regidora de Joventut, Míriam
Remolà, va llegir quatre línies
adreçades als joves sobre l’aposta de l’equip de govern per aquest
model de polítiques de joventut
transformadores, fetes des de la
transversalitat i amb els joves com
a protagonistes.
La regidora va dir que el Pla Local
de Joventut havia estat possible
gràcies al jovent, al personal tècnic de l’Ajuntament, als polítics, a
professionals de l’àmbit, i a l’ajuda
del Consell Comarcal, la Diputació
i la Generalitat, però que no hagués
estat possible sobretot sense els
joves.
UNANIMITAT
8.- Compatibilitat per realitzar
funcions de psicòloga educativa
en l`’àmbit privat.
El Ple va acordar reconèixer la
comptabilitat per poder realitzar
tasques com a psicòloga en l’àmbit privat d’una psicòloga adscrita
al departament d’Educació.
UNANIMITAT

9.- Compatibilitat per realitzar
funcions d’agent de rentat de
vehicles i activitats relacionades amb automoció.
El Ple va acordar reconèixer la
compatibilitat per poder realitzar tasques d’agent de rentat de
vehicles i activitats relacionades
amb l’automoció en l’àmbit privat
a un agent de la Policia Local.
UNANIMITAT
10.- Moció en relació a les empreses multiserveis a l’administració pública.
El Ple va acordar prendre mesures escaients, com ara clàusules
socials incorporades als plecs
de condicions que reconeguin el
conveni sectorial de referència
i els acords de millores laborals
segons l’activitat del treballador
i/o treballadora, per evitar la utilització directa o indirecta d’empreses multiserveis a l’administració
pública, de tal manera que sempre es respecti el conveni sectorial per a qualsevol treballadora o
treballador que efectuï el servei
atorgat.
El regidor d’Ocupació, Antonio
Polo, va dir que aquesta moció havia entrat pel Registre de
l’Ajuntament i que l’equip de govern havia decidit presentar-la al
Ple. Amb la darrera reforma laboral del 2012, va dir, el govern de
l’estat ha donat eines a les grans
empreses per precaritzar els llocs
de treball i baixar els sous. Les
empreses multiserveis signen
convenis per sota dels convenis
sectorials i també es presenten
a concursos públics fent competència. Es demana a les administracions públiques que incorporin clàusules en les concessions
perquè es respectin els convenis
sectorials.
CiU va donar dades reveladores
dels fets exposats i va plantejar

una pregunta a l’aire: si faríem
la mateixa feina per la meitat del
nostre sou.
El PP va retreure que en un punt
de la moció s’aprofités per demanar una derogació de la reforma
laboral existent. I, amb un informe
sobre l’evolució del treball fet pel
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social del Govern de l’Estat del
passar mes de maig, va donar
dades del creixement de l’economia, de l’augment d’afiliats a
la Seguretat Social, de la baixada
de l’atur, de l’augment dels contractes indefinits i de feina per a
dones, joves, gent de més de 45
anys i discapacitats..., tot això
al·legant que la reforma laboral
del 2012 funciona.
L’Alcalde li va contestar que la
moció anava en el sentit de lluitar contra la precarietat laboral i
a favor de sous dignes, de justícia laboral, ja que hi ha sous
que no donen ni per sobreviure
i persones que fan feines de les
mateixes condicions cobren de
diferent manera.
ICV-EUiA va contestar en el mateix sentit.
PSC: A FAVOR
ERC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
PP: EN CONTRA
11.- Afers urgents.
No n’hi havia.
12.- Mocions.
No n’hi havia.
9.- Preguntes.
El PP va formular preguntes en
relació a aquests temes: la reactivació de l’Empresa Municipal d’Obres (EMO); la situació
actual de l’ateneu l’Aliança; i les
deficiències en el so gravat dels
Plens.

