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crònica
Ple ordinari del 30 de març
1 .- Aprovació de l’acta anterior.
El Ple va aprovar l’acta de la sessió
ordinària del 26 de gener.
UNANIMITAT
2.- Donar compte dels Decrets
d’Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets
d’Alcaldia emesos del 2 de gener
al 10 de març, que van del número
1 al 170.
3.- Nomenament de Jutge de
Pau titular de Lliçà d’Amunt.
El Ple va acordar escollir pel càrrec
de Jutge de Pau titular, pel termini de quatre anys, el senyor Antoni
Castellà Navarro.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar
que hi havia quatre candidats i que
aquesta persona era la que tenia
el perfil més adient, sobretot per la
seva experiència, perquè ja feia de
Jutge de Pau suplent; ara s’haurà
de tramitar el nomenament del Jutge de Pau suplent.
UNANIMITAT
4.- Aprovació inicial de la Modificació del pressupost municipal
de 2017 pel que fa a la plantilla
de personal.
El Ple va aprovar inicialment la modificació de la plantilla orgànica
i la relació de llocs de treball per
incorporar la creació d’una plaça
d’educador/a social per complir les
ràtios legals, i per corregir un error
material.
El regidor de Recursos humans,
Jordi Juárez, va explicar que hi havia la necessitat d’una nova plaça
d’educador/a social per complir
amb les ràtios legals de Serveis
Socials i que calia esmenar un error
ja que s’indicaven dos oficials electricistes de 1a i un era de 2a.
UNANIMITAT.
5.- Aprovació definitiva del
Pla Especial per a l’assignació
d’usos carretera de Caldes a
Granollers s/núm.
El Ple va aprovar definitivament el
Pla Especial per assignació d’ús
d’equipament a la finca situada a
la carretera de Caldes a Granollers
s/n.
L’Alcalde va comentar que es tractava de permetre l’ús sòciosanitari
assistencial al costat del CAP, on
hi ha les ambulàncies, i que el Pla
General marca que s’ha de fer a
través d’un Pla Especial.
UNANIMITAT
6.- Adhesió a la Taula pel desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental.”El Vallès
Avança”.
El Ple va acordar l’adhesió de
l’Ajuntament a la Taula per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental-El Vallès
Oriental Avança per col·laborar,

sumar esforços, crear i acordar
models d’actuació, compartir eines, racionalitzar i optimitzar els
recursos i disposar d’informació
coordinada per millorar la qualitat
de l’ocupació i la competitivitat de
l’economia del Vallès Oriental.
El regidor de Comerç, consum,
turisme i empresa, Ibán Martínez,
va comentar que l’Ajuntament
considera interessant adherir-se a
la Taula per al Desenvolupament
Econòmic i l’Ocupació del Vallès
Oriental-El Vallès Oriental Avança,
que vol treballar per impulsar l’economia productiva i per millorar els
llocs de treball a la comarca. També va anomenar les línies estratègiques de la Taula: formació, infraestuctures, millora de l’ocupació,
diversificació econòmica...
UNANIMITAT
7.- Aprovació del Codi de conducta i bon govern per a càrrecs
públics de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt.
El Ple va aprovar inicialment el
Codi de conducta i bon govern per
a càrrecs públics de l’Ajuntament.
El regidor de Participació i Transparència, Francisco León, va dir
que es tractava d’un codi ètic de
bona conducta per a regidors i que
s’havia agafat de model el de la Federació de Municipis de Catalunya,
que s’està aprovant a diferents municipis.
UNANIMITAT
8.- Aprovació del Conveni de
compromís de cessió d’espai
per a la implantació d’una planta
productiva de cervesa artesana
a la finca de Can Malé.
El Ple va aprovar el Conveni de
compromís de creació del Consorci Català de Cervesa Artesana i
Cessió d’espais de la finca de Can
Malé.
El regidor de Comerç, consum,
turisme i empresa va explicar que
es tractava de la creació del Consorci Català de Cervesa Artesana,
del qual formarà part l’Ajuntament,
i de la cessió a aquest Consorci
d’alguns espais de la finca de Can
Malé perquè hi desenvolupi el seu
projecte al voltant d’aquest sector.
També va dir que hi ha dues empreses interessades a formar part del
Consorci i amb capital per invertir.
En el Ple es portava a aprovació un
conveni de compromís o declaració d’intencions, va comentar el
regidor, per tal que aquestes dues
empreses estiguin més segures
i puguin desestimar altres ubicacions que havien trobat per créixer.
L’Alcalde va definir el projecte com
a molt interessant i complet, ja que
engloba des del sector primari,

d’elaboració dels cereals, al terciari
(sectors turístic, de formació, d’investigació, d’elaboració...).
Tots els grups municipals del govern van tenir paraules d’elogi pel
projecte. ICV-EUiA va voler remarcar l’oportunitat que representa per
activar el sector primari. I CiU va
remarcar el valor afegit de promoció de Lliçà d’Amunt.
El grup a l’oposició, el PP, però,
va llegir uns arguments pels quals,
tot i semblar-los bona idea el projecte, no creien convenient aprovar aquell conveni, entre els quals
anomenaven la pressa, que tanca
la porta a altres iniciatives, que no
veuen clara la finalitat no lucrativa
ni els metres quadrats que se cediran o que els sembla incompatible
amb el procés engegat per l’ús de
Can Malé.
PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ EN CONTRA
9.- Imposició de sanció per infracció de l’Ordenança sobre la
tinença d’animals potencialment
perillosos.
El Ple va acordar de sancionar
Y.S.P. com a responsable d’una infracció molt greu consistent a tenir
gossos o animals potencialment
perillosos sense llicència.
El regidor de Medi Ambient, Francisco León, va dir que l’Ajuntament
està intentant controlar els animals
domèstics i, sobretot, la tinença
d’animals potencialment perillosos, i que, tot i fer-se requeriments,
la gent no en fa cas i, l’últim pas, és
la via sancionadora.
UNANIMITAT
10.- Reconeixement de la compatibilitat de tasques de l’arquitecte municipal.
El Ple va acordar de reconèixer la
compatibilitat per poder realitzar
tasques en l’àmbit privat d’un treballador municipal, sempre i quan
es compleixin una sèrie de premisses.
UNANIMITAT
11.- Reconeixement de la compatibilitat de tasques d’una regidora de l’Ajuntament.
El Ple va acordar declarar la compatibilitat de la regidora Lourdes
Estéfano amb dedicació parcial
amb l’exercici de la seva activitat
professional en l’àmbit privat, excepte quan es donin les causes
d’abstenció.
UNANIMITAT
12.- Moció de Suport al Pacte
Nacional per una societat digital
a Catalunya.
El Ple va acordar donar suport al

Pacte Nacional per a una Societat Digital i impulsar les accions
necessàries per col·laborar en la
implementació dels seus objectius.
El regidor Ibán Martínez va comentar que aquest pacte posava de
manifest la lentitud de l’administració pública a posar-se al dia en
temes tecnològics i pretenia trobar
solucions per impulsar el desplegament tecnològic així com la ciberseguretat.
UNANIMITAT
13.- Moció en relació a la sentència del Tribunal Constitucional
relativa a l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
El Ple va acordar instar el Govern
de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte de llei de modificació del Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, per la qual els
supòsits d’inexistència d’increment
del valor del sòl deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment
del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i situï el marc jurídic
d’aquest impost en els termes establerts en la Sentència del Tribunal Constitucional, que ha declarat
insconstitucional i nuls alguns articles en la mesura que sotmeten a
tributació situacions d’inexistència
d’increments de valor.
L’Alcalde va dir que si els Ajuntaments han de procedir a la devolució de quantitats liquidades en
concepte de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana aplicat en relació a
terrenys el valor dels quals no hagi
experimentat cap increment, això
afecta a les hisendes locals. Per
això, es vol que l’Estat treballi en
compensació a aquest tema. També va dir que, de moment, no hi ha
hagut cap cas a Lliçà d’Amunt.
ERC va afegir que, en general,
aquest import pot representar el
10% de les arques municipals dels
municipis i que és prou important.
PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ ABSTENCIÓ
7.- Afers urgents.
No n’hi havia.
8.- Mocions.
ICV-EUiA:
- Moció contra la precarietat dels
joves investigadors.
Aquesta moció instava al govern a
impulsar la investigació, desenvolupament i innovació, i valorar la
pèrdua humana i material d’investigadors joves.
Tots els grups municipals del govern van posar de manifest la

seva disconformitat amb la pèrdua
d’aquest capital humà, que s’ha
vist forçat a emigrar.
El PP va votar-hi en contra i va
anomenar les ajudes, contractes,
noves convocatòries, promocions,
etc. fetes per l’Estat en relació a
aquest tema.
PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ EN CONTRA
PSC:
- Moció en suport al dret a vot als
16 anys.
Aquesta moció demanava al Parlament de Catalunya i al Govern de
la Generalitat que impulsi els canvis legislatius necessaris per tal de
fixar el dreta a vot a partir dels 16
anys.
Tots els grups municipals al govern
van donar suport a aquesta moció
al·legant que la llei de règim electoral està plena d’anacronismes
i s’hauria de modificar i que si els
joves de 16 anys són adults per ser
jutjats o per treballar també ho han
de ser per votar.
El PP va votar-hi en contra i va dir
que el Codi Civil reconeix la majoria
d’edat als 18 anys i que adelantar
l’edat de votar no seria conseqüent
amb el marc jurídic, ni la Constitució Espanyola ni la Llei de Règim
Electoral, i que implicaria també rebaixar l’edat penal i laboral.
PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ EN CONTRA
- Moció per baixar la ràtio d’alumnes.
Aquesta moció instava al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a mantenir en
funcionament totes les línies i tots
els grups educatius, i adequar les
ràtios per interès general a la demanda del municipi amb una ràtio
base de 20 alumnes a P3.
Tots els grups polítics van estar
d’acord a lluitar per la baixada de
ràtios per tal de poder mantenir línies i projectes educatius.
UNANIMITAT
PP:
- Moció per a la instal·lació de contenidors de reciclatge d’oli domèstic al municipi.
Aquesta moció proposava estudiar la possibilitat d’iniciar des
de l’Ajuntament les gestions necessàries per a la implantació en el
nucli urbà de contenidors destinats
a la recollida selectiva d’olis domèstics.
Els grups municipals al govern van
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Ple ordinari del 30 de març
votar en contra d’aquesta moció,
no pas per estar-hi en desacord,
sinó perquè es tracta d’una acció
ja engegada per l’equip de govern.
PSC – EN CONTRA
ERC – EN CONTRA
ICV-EUiA – EN CONTRA
CiU – EN CONTRA
PP_ A FAVOR
- Moció per la instal·lació de bancs
en el Passeig de Can Salgot.
Aquesta moció proposava que
s’estudiï la possibilitat d’instal·lar
uns bancs per alleugerir el cansament dels veïns en el seu recorregut pel Passeig de Can Salgot.
UNANIMITAT
- Moció per al manteniment i la instal·lació de nous elements infantils
en el Parc Ibáñez.
Aquesta moció proposava realitzar
per part de l’Ajuntament el manteniment adequat a les exigències
veïnals de les instal·lacions del
Parc Ibáñez i estudiar la possibilitat
d’instal·lar nous elements infantils
per a nens de curta edat en aquest
barri de Can Salgot.
Els grups municipals al govern
també van votar-hi en contra tornant a al·legar que es tractava
d’una acció ja programada i anunciada per l’equip de govern.
PSC – EN CONTRA
ERC – EN CONTRA
ICV-EUiA – EN CONTRA
CiU – EN CONTRA
PP_ A FAVOR
- Moció per l’instal·lació de càmares de vigilància en matèria de
trànsit i de seguretat en el municipi.
Aquesta moció demanava de
constituir una comissió de treball
per abordar el tema de la col·locació de càmeres en el municipi, les
especificacions de la implantació i
la tipologia de les càmeres, i trami-

tar la sol·licitud d’autorització per a
la instal·lació de càmeres i el tractament d’imatges per a la seguretat ciutadana.
Els grups municipals al govern van
votar-hi en contra i van manifestar
que l’equip de govern havia valorat la relació cost-benefici de les
càmeres de vigilància i que, d’una
banda, el cost era molt elevat i, per
altra banda, no hi havia tanta sensació d’inseguretat ni accidents
accessius.
PSC – EN CONTRA
ERC – EN CONTRA
ICV-EUiA – EN CONTRA
CiU – EN CONTRA
PP_ A FAVOR
- Moció per a la col·locació de la
bandera espanyola i del retrat del
Rei en el Ple municipal.
Aquesta moció proposava que, a
partir del proper Ple, es col·loqui la
bandera espanyola juntament amb
les altres que onegen actualment a
la Sala de Plens de l’Ajuntament,
així com el retrat del Rei en un lloc
preferent.
Aquesta moció es va discutir i, finalment, es va retirar de l’ordre del
dia del Ple.
9.- Preguntes.
El PP va formular preguntes en
relació a aquests temes: l’adjudicació del contracte per al subministrament d’un camió amb plataforma elevadora; la notícia sobre
la inauguració del Casal de la Gent
Gran de Palaudàries; la venda del
centre logístic de Mango; el cost
de la campanya “Donem la cara”;
el cost dels processos participatius
i de les sessions informatives; les
sessions informatives per conèixer
la finca de Can Malé; i la senyalització d’aparcaments en el carrer
Josep Sebastià Pons.

Acords presos en Junta de Govern
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL 13 DE MARÇ
Acceptació d’ajuts de la Diputació
La Junta de Govern Local va
acordar acceptar les sol·licituds de subvenció de tipus
material, consistents en la realització de serveis i activitats
en els espais de formació a
famílies, contemplades en el
Catàleg de serveis de l’any
2017 del Pla Xarxa de Governs
Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona. També va
acceptar l’ajut ecònomic del
mateix ens i catàleg, d’import
2.745€, per a la programació
d’activitats culturals a la Festa
Major. I un altre ajut econòmic,
d’import 42.505,92€, per al finançament de l’àmbit de Benestar Social.
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL 20 DE MARÇ
Provisió d’una plaça de tècnic mig en Recursos Humans
La Junta de Govern Local va
aprovar les bases de la convocatòria per proveir una plaça
de Tècnic mig adscrit al departament de Recursos Humans de l’Ajuntament, en règim laboral interí.
Aportació de l’Agència Catalana de Consum en relació

amb actuacions de serveis
bàsics d’atenció social
La Junta de Govern Local va
aprovar el contingut del Dictamen de distribució de l’aportació de l’Agència del Consum
relativa al Conveni marc d’adhesió, col·laboració i cooperació amb entitats locals, en
relació amb actuacions dels
Serveis Bàsics d’Atenció Social destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum,
i gas de persones físiques i
unitats familiars en situació de
pobresa energètica.

JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL 27 DE MARÇ
Adjudicació de les obres de
clavegueram del carrer d’en
Bosc
La Junta de Govern Local va
acordar adjudicar, de manera
provisional, el contracte per
a l’execució de les obres de
clavegueram del carrer d’en
Bosc a l’empresa Obres i Paviments Llovet SL, per l’import
de 39.878,73€ més IVA, per
haver presentat l’oferta més
avantatjosa.
Adjudicació de les obres de
pavimentació del nucli antic
La Junta de Govern Local va
acordar adjudicar, de manera
provisional, el contracte per

a l’execució de les obres de
pavimentació del nucli antic
a l’empresa Obres Ortuño SL,
per l’import de 135.100,00€
més IVA, per haver presentat,
en conjunt, l’oferta més avantatjosa.
Acceptació d’ajut de finançament
La Junta de Govern Local va
acordar acceptar l’increment
de l’ajut del Programa complementari de finançament de
les llars d’infants municipals
per al curs 2015-2016, amb un
import de 57.031,85€.
Sol·licitud de subvenció
La Junta de Govern Local va
acordar aprovar la sol·licitud
de subvenció de 2.000€ a la
Diputació de Barcelona, dins
del catàleg del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”,
per a la realització d’un estudi de viabilitat i potenciació
de la marca turística de Lliçà
d’Amunt.
Sol·licitud de subvenció
La Junta de Govern Local va
acordar aprovar la presentació
de sol·licitud de subvenció,
dins la convocatòria d’ajuts de
l’Institut Català d’Energia (ICAEN), per a la instal·lació i posada en funcionament d’una
estació d’accés públic de recàrrega semi ràpida per a vehicles elèctrics.

