ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL
DIA 18 DE FEBRER DE 2016

Lliçà d’Amunt, 18 de febrer de 2016.
A les 19,00 hores, a l’edifici municipal del carrer Folch i Torres, núm. 102-105,
prèviament habilitat a tal efecte, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió
extraordinària de primera convocatòria, que presideix l’Alcalde Sr. Ignasi Simon i
Ortoll. Hi assisteixen els regidors Maria del Mar Pedrerol i Villarroya, Lourdes Maria
Estéfano Orozco, Albert Iglesias Boza, Fran Sánchez Castilla, Joaquim Ferriol i Tarafa,
Iban Martínez Asensio, Míriam Remolà i Elvira, Mercedes Mateo Fiérrez, Francisco
Manuel León Cuenca, Antonio Polo Lama, Àngela Roca i Corts, Francisco Javier
Millán Vidal, Manel Busquets i Mateu, Felip Tura i Torra i Enric Grau Comas. S’ha
excusat el regidor Jordi Juárez Heredia. Foren assistits per la Secretària accidental de
la Corporació, Sra. Gemma Navarro i Medialdea.

1 – DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DEL
CARTIPÀS MUNICIPAL
1.1.- DECRET NÚMERO 96 DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL
Es donà compte del següent Decret:
“De conformitat al que disposen els articles 20.b i 23 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i 54 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
HE RESOLT:
Primer.- Modificar la composició de la Junta de Govern Local que, sota la
Presidència de l’Alcalde, estarà integrada pels següents Regidors:
-

Sr. Jordi Juárez Heredia
Sr. Antonio Polo Lama
Sr. Manel Busquets Mateu
Sra. Mercedes Mateo Fiérrez
Sr. Enric Grau Comas

Així ho ha manat i signat el Sr. Alcalde, davant meu la Secretària accidental, ho
certifico.”

1.2.- DECRET NÚMERO 97 DE NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE
Es donà compte del següent Decret:
“Per Decret de data 16 de juny de 2015, es van nomenar els Tinents d’Alcalde.
En ús de les atribucions atorgades per l’article 23 de la Llei 7/85 Reguladora de les
Bases de Règim Local, i els articles 46 i 47 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:
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HE RESOLT:
Primer.- Modificar els nomenaments efectuats en data 16 de juny de 2015, i
nomenar Tinents d’Alcalde als regidors, integrants de la Junta de Govern Local, que
tot seguit s’esmenten, i per aquest ordre:
Primer: Sr. Jordi Juárez Heredia
Segon: Sr. Antonio Polo Lama
Tercer: Sr. Manel Busquets Mateu
Segon.- Encomanar-los, en primer lloc, les funcions de substituir a l’Alcalde, per
ordre de nomenament, en supòsit de vacant, absència o malaltia, i encarregar-los
les següents funcions delegades:
-

Sr. Jordi Juárez Heredia, Delegació genèrica i extensa en matèria d’Hisenda,
de Recursos Humans i de Noves Tecnologies.

-

Sr. Antonio Polo Lama, Delegació genèrica i extensa en matèria de Centres
Cívics, Cooperació, Atenció al Ciutadà i Ocupació.

-

Sr. Manel Busquets Mateu, Delegació genèrica i extensa en matèria d’Esports

Els delegats hauran d’acceptar expressament aquesta delegació i la mateix
ia serà revocable o modificable, en qualsevol moment, amb independència de la
facultat d’advocació que es conserva pel delegant.
Tercer.- Del present Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que
celebri i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, en acompliment de l’article 46
del vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.
Així ho ha manat i signat el Sr. Alcalde, davant meu la Secretària accidental, ho
certifico.”

1.3.- DECRET NÚMERO 98 DE MODIFICACIÓ DE DELEGACIONS ALS REGIDORS
Es donà compte del següent Decret:
“Per Decret d’Alcaldia del dia 16 de juny de 2015, es van efectuar diferents
delegacions.
En ús de les atribucions atorgades pels articles 43.4 i 43.5 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 56,3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril de la Llei Reguladora de Bases de
Règim Local.
HE RESOLT:
Primer.- Modificar les delegacions efectuades en data 16 de juny de 2015, i efectuar
una Delegació pels assumptes que es diran, en benefici dels següents Regidors:
-

Regidora Sra. Maria del Mar Pedrerol Villarroya, Delegació genèrica i extensa
en Gent Gran i Salut Pública.
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-

Regidor Sr. Fran Sánchez Castilla, Delegació genèrica i extensa en Acció
Social i Educació.

-

Regidor Sr. Albert Iglesias Boza, Delegació genèrica i extensa en matèria de
Cultura, Comunicació, relacions institucionals i Serveis municipals. Pel que fa a
les matèries de Joventut serà adjunt al delegat principal.

-

Regidora Sra. Lourdes Estéfano Orozco, Delegació genèrica i extensa en
matèria d’Obres, Infraestructures i Equipaments i Habitatge.

-

Regidor Sr. Joaquim Ferriol Tarafa, Delegació genèrica i extensa en matèria de
Transport Públic i Mobilitat i Urbanisme. En matèria de Transport Públic i
Mobilitat tindrà com a adjunta la regidora Mercedes Mateo Fiérrez, i en matèria
d’Urbanisme el regidor Enric Grau Comas.

-

Regidor Sr. Iban Martínez Asensio, Delegació genèrica i extensa en matèria de
Companyies de Serveis, Comerç, Consum, Turisme i Empresa. En aquestes
matèries tindrà com a adjunt el regidor Felip Tura Torra. Pel que fa a la matèria
d’Hisenda serà adjunt del delegat principal.

-

Regidora Sra. Míriam Remolà Elvira, Delegació genèrica i extensa en matèria
de Barris i Joventut. Pel que fa a les matèries de Cultura serà adjunta al
delegat principal. En matèria de Barris tindrà com a adjunta a la regidora
Mercedes Mateo Fiérrez.

-

Regidor Sr. Francisco León Cuenca, Delegació genèrica i extensa en matèria
de Participació i transparència i Medi Ambient. Pel que fa a la matèries de
comunicació serà adjunt del delegat principal.

Els delegats hauran d’acceptar expressament aquesta delegació i la mateixa serà
revocable o modificable, en qualsevol moment, amb independència de la facultat
d’advocació que es conserva pel delegant.
Segon.- Del present Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que
celebri i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, en acompliment de l’article 44
del vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.
Així ho ha manat i signat el Sr. Alcalde, davant meu la Secretària accidental, ho
certifico.”
Acabada la lectura dels decrets, el Sr. Alcalde manifestà que, tot i que podia haver
esperat a un Ple ordinari per donar-ne compte, s’havia convocat el Ple extraordinari
per la importància d’aquest dia. Comentà que a l’inici del present mandat, l’equip de
govern estava en minoria, per això s’havia intentat formar un govern fort amb la
participació de tots els grups polítics, trencant dinàmiques passades. Amb aquesta
premissa s’havien mantingut reunions amb la resta de grups municipals, sense haverse fixat uns objectius mínims sinó un únic objectiu, el de sumar per anar més enllà. I
que no es tractava d’agafar només el que es coincidia de cada programa sinó de
sumar tots els programes. Continuà dient que era un nou camí que s’havia de saber
treballar conjuntament, ja que serien dotze regidors amb delegacions i tres com
adjunts i membres de la Junta de Govern Local. Comentà també que havien estat
molts mesos de converses que havia fet que es coneguessin més, atès que amb uns
ja es coneixien però amb d’altres no, i acabà la seva intervenció agraint als grups que
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havien participat en els debats i manifestà que amb aquest nou govern es podria fer
molta feina per al poble, que era qui tenia moltes necessitats, i amb molts projectes per
fer, i que quan l’equip de govern prengués una decisió seria una decisió de tots, amb
els seus encerts i errors.
El regidor Joaquim Ferriol manifestà que es trobaven en aquest punt per sorpresa
d’ells mateixos, ja que quan havien iniciat les rondes de converses per a veure quin
projecte es podria compartir havien comprovat que en algunes qüestions les
coincidències eren tant en diagnosi com en resultat, i per això havien decidit assumir
els riscos dels encerts i els desencerts de la feina de govern i creia que valia la pena,
no pels regidors sinó per a la gent del municipi. Afirmà que havien vist que podrien
treballar junts i ara s’obria una etapa il·lusionant amb una dinàmica de treball de grup
per tirar endavant el municipi de Lliçà d’Amunt. Finalitzà dient que es donaven aquesta
oportunitat que havia de sortir bé per força.
El regidor Francisco León manifestà que al principi la gent els prenia per bojos, però
que aquest pas era molt important per a Lliçà, atès que es tenien molts reptes per titar
endavant, que aquest punt d’inflexió era molt important, i que si s’oblidaven les sigles
seria més fàcil treballar i Lliçà d’Amunt hi guanyaria més.
El regidor Manel Busquets digué que, tal i com ja havien anat explicant els diferents
“Informa’ts”, després dels resultats de les darreres eleccions locals, calia arribar a
acords per part de tots els grups, que podia semblar una quimera però que era bo que
hagués arribat aquest moment, que calia ser valents i havien demostrat que ho eren,
Conclogué afirmant que, equivocades o no, es prendrien decisions i es tiraria endavant
per les persones, que estaven per damunt dels polítics.
La regidora Àngela Roca manifestà que no tenien res a dir, perquè la resta de grups ja
ho havien decidit tot.

2 – PROPOSTA DE DEDICACIONS I RETRIBUCIONS DELS REGIDORS
Es donà compte de la següent Proposta d’acord:
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 2 de juliol de 2015 i 28 de gener de 2016
va acordar les dedicacions i retribucions de diferents regidors amb delegació de
funcions i dedicació parcial.
Vistes les modificacions en el cartipàs municipal.
De conformitat amb allò disposat en la legislació aplicable, que assenyala les
retribucions i indemnitzacions per als membres de les Corporacions, article 75 i
concordants de la Llei de Bases de Règim Local.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, amb el vot favorable dels grups municipals del PSC (5),
ERC (6), ICV-EUiA (2) i CiU (1) i el vot en contra del grup del PP (2):
Primer.- Modificar la dedicació i retribucions dels regidors següents:
- Sr. Jordi Juárez Heredia amb una dedicació de 24 hores setmanals i una
retribució de 24.000 euros bruts a l'any.
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- Sr. Albert Iglesias Boza amb una dedicació de 24 hores setmanals i una
retribució de 24.000 euros bruts a l'any.
- Sr. Fran Sánchez Castilla amb una dedicació de 24 hores setmanals i una
retribució de 24.000 euros bruts a l'any.
- Sra. Maria del Mar Pedrerol Villarroya amb una dedicació de 16 hores setmanals
i una retribució de 16.000 euros bruts a l'any.
- Sra. Lourdes Estéfano Orozco amb una dedicació de 16 hores setmanals i una
retribució de 16.000 euros bruts a l'any.
- Sr. Manel Busquets Mateu, amb una dedicació de 26 hores setmanals i una
retribució de 26.000 euros bruts a l'any.
Segon.- Establir que els següents regidors amb delegació de funcions tindran una
dedicació parcial i per tant, seran donats d’alta a la Seguretat Social amb les
dedicacions i retribucions que tot seguit es relacionen:
- Sr. Joaquim Ferriol Tarafa, amb una dedicació de 12 hores setmanals i una
retribució de 12.000 euros bruts a l'any.
- Sr. Iban Martínez Asensio, amb una dedicació de 27 hores setmanals i una
retribució de 27.000 euros bruts a l’any.
- Sra. Míriam Remolà Elvira, amb una dedicació de 12 hores setmanals i una
retribució de 12.000 euros bruts a l'any.
- Sr. Francisco León Cuenca, amb una dedicació de 15 hores setmanals i una
retribució de 15.000 euros bruts a l'any.
- Sr. Antonio Polo Lama, amb una dedicació de 15 hores setmanals i una
retribució de 15.000 euros bruts a l’any.”

Oberta la deliberació, el senyor Alcalde puntualitzà que tant la regidora Míriam Remolà
com el regidor Francisco León serien donats d’alta a la Seguretat Social quan finalitzés
la seva baixa. Pel que feia a la proposta, manifestà que no es tractava de fer “cafè per
a tots” i que si bé les retribucions pujaven, no ho feien proporcionalment, i que s’havia
de tenir en compte que en el mandat 2011 - 2015, la mitja era de 25.000 euros per
regidor i ara seria de 22.000 euros, per la qual cosa considerava que era una proposta
sensata i ajustada.
En el seu torn, el regidor Joaquim Ferriol digué que eren conscients que semblaven
massa gent, però tot i la dedicació que es determinava a l’acord, l’efectiva seria molt
més. Incidí en el fet que la massa salarial era inferior a la del mandat 2007 – 2011
quan hi havia deu regidors al govern, atès que hi havia tres dedicacions exclusives,
mentre que en aquest mandat només hi havia la de l’Alcalde.
Seguidament, el regidor Francisco León manifestà que tant les hores com les
retribucions les considerava ajustades.
En la seva intervenció, el regidor Manel Busquets comentà que la massa salarial havia
baixat i, pel que feia a les indemnitzacions per representacions, que sí que s’havien
augmentat, aquestes quedarien sense efecte per a tots els regidors amb dedicació.
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A continuació intervingué el regidor Fco. Javier Millán, que donà lectura al següent
escrit:
“Manifest en contra del cordó sanitari al Partit Popular
Quan et presenten a unes eleccions municipals, ho fas amb l’esperit de poder dur a
terme el que has escrit al teu programa electoral. Així hem pensat sempre al PP de
Lliçà. Després, el poble parla, vota i l’aritmètica fa la resta. Són les regles del joc
que fa molts anys hem après els que portem temps treballant pels nostres veïns.
Però res està escrit. Cada dia t’has d’aixecar disposat a tenir experiències noves. I
valga’m Déu que mai hauria dit que arribaria a veure un Govern Municipal de 15
Regidors, i una oposició només amb 2 regidors. Això és el que han decidit no les
urnes, sinó les reunions a casa dels regidors dels partits que ara integren l’equip de
govern: PSC, CIU, ERC i ICV-EUIA.
Diuen que d’això se’n diu cordó sanitari. Un pacte de tots deixant fora només a un,
en aquest cas el PP, per a escenificar una mena de marginació que potser té
alguna lògica si parlem del Govern de l’estat, però que fa vergonya a Lliçà.
Menystenir els que hem tret del forat els comptes municipals després de molts anys
de malbaratament dels diners per part de governs de tots els colors.
O bé alguns tenen memòria de peix, o directament pitjor: estem davant l’atac més
greu contra la democràcia en tota la història d’aquest poble.
Tenen memòria de peix els que obliden vuit anys de treball en conjunt per a fer
surar Lliçà per sobre dels difícils moments que ens ha portat aquesta llarga crisi
econòmica.
I tots els demés heu ferit de mort la democràcia. Heu barrat de la manera més
vergonyant el dret dels veïns de Lliçà d’Amunt a tenir unes institucions municipals
governades pels més capaços, i controlades pels regidors de l’oposició. Com
sempre ha estat. Els guanyadors de les eleccions governen, i la resta fan la no
menys digna tasca de controlar, proposar alternatives, i per suposat criticar l’acció
de govern quan calgui.
Però no. Vosaltres no teniu cap vergonya en fer el cercle quadrat, i repartir-vos
entre tots els diners que tants esforços ens ha costat estalviar.
El demés ja tan sols són números.
Amb nosaltres, i en temps en què teníem molta més feina, entre vuit regidors
tiràvem endavant el poble, i estalviàvem diners.
Ara necessiteu ajuntar-vos quinze regidors, i gastar-vos Quaranta-mil euros més a
l’any per a no res. O és que ens hem perdut alguna cosa? Es pot saber quin gran
projecte porteu al cap que justifiqui posar un sou al doble de regidors que fins ara?
Ah! O potser és molt més senzill i lògic. Per entendre que feu tots junts a l’altra
banda de la sala de plens, i què fem aïllats i sols els del PP, només hem de fer una
mica de repàs de les querelles criminals que us heu posat els uns contra els altres,
...I mirar com han acabat arxivades quan us ha interessat.
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La qual cosa a més de suposar un frau per a tos els ciutadans que van confiar-vos
el vot en la creença de què denunciaríeu en nom de l’Ajuntament a tots aquells que
van fer suposadament mal ús dels diners públics. I no s’esperaven que al final
serviríeu només els vostres petits interessos, i les vostres petites cadires.
Tants diners gastats en advocats, ...Per després deixar-ho córrer?
Potser a l’oposició tindrem més feina de la que us penseu.
Aneu corrents a cobrar els vostres sous de supervivència política... Que la feina ja
la farem nosaltres... com sempre.”
Acabada la lectura del manifest, tornà a intervenir el senyor Alcalde, que digué que no
volia entrar en la dinàmica de contestar punt per punt el manifest, però que no
coincidia en cap de les seves argumentacions. Comentà que durant vuit anys havien
treballat molt bé amb el grup del PP, però s’havia de mirar endavant, ja que aquesta
vegada no havia estat possible un pacte amb ells, perquè igualment no s’obtindria la
majoria. Afirmà que tot i que ara el govern sumessin quinze regidors, els temes
plenaris es discutirien amb temps suficient i l’opinió del Grup Popular tindria validesa,
que es tenien tres anys per endavant per posar-ho en pràctica, i que, pel que feia a la
querella, aquesta havia arribat fins al final, i el jutge havia dictaminat, però que no
s’havia tirat enrere cap paper, sinó que l’equip de govern havia perdut i no havia
recorregut.
La regidora Ángela Roca digué que si tot havia estat tant bé, perquè eren els únics dos
que es quedaven a l’oposició, seria en tot cas que els darrers vuit anys no havien estat
tant positius com deien.
El regidor Joaquim Ferriol digué que era un govern ampli, però no anava contra ningú i
no s’havia fet cap cordó sanitari, que el resultat de la querella havia estat de
sobreseïment lliure, i s’havia acabat, i que en tot cas podrien parlar de l’acarnissament
d’allargar aquest procés durant set anys.
La regidora Àngela Roca digué que el Partit Popular no havia presentat cap querella.
El regidor Joaquim Ferriol contestà que s’havia de mirar endavant i els que ho havien
patit volien tirar endavant. Manifestà que tenien raons suficients per a no fer el pacte,
però havien renunciat a aquestes raons per Lliçà d’Amunt. Acabà dient que el PP era
part de l’Ajuntament i tindria el seu paper; contestant la regidora Àngela Roca que eren
quinze contra dos. El regidor Joaquim Ferriol negà aquest fet.
El regidor Francisco León digué que el PP havia participat en una querella durant vuit
anys, i que aquesta querella no s’havia retirat, sinó que el jutge no havia trobat indicis
de delicte, i que ell mateix havia passat set anys amb un judici sense haver fet res.
El regidor Manel Busquets digué que no volia entrar en discussions i que ja havien
parlat a nivell personal. Volia deixar clar, però, que la gent de Convergència era nova i
no volia pagar deutes d’altres persones: Que els paguessin ells.
El que volien era treballar per al poble, i per això havien entrat abans que ningú a
formar part de l’equip de govern.
Posat a votació, la proposta fou aprovada pel vot favorable dels regidores del PSC (5),
ERC (6), ICV-EUiA (2) i CiU (1), que constitueixen majoria absoluta legal. Hi votaren
en contra els regidors del PP (2).
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En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència donà per
acabada la sessió, essent les 19,40 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta,
que signen l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA
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