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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL DIA 24 
DE NOVEMBRE DE 2016 
 
 
Lliçà d’Amunt, 24 de novembre 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 
ordinària de primera convocatòria, que presideix l’Alcalde Sr. Ignasi Simon i Ortoll. Hi 
assisteixen els regidors Jordi Juárez Heredia, Maria del Mar Pedrerol i Villarroya, 
Lourdes Maria Estéfano Orozco, Albert Iglesias Boza, Fran Sánchez Castilla, Joaquim 
Ferriol i Tarafa, Iban Martínez Asensio, 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 Jordi Regales Pou. S’ha excusat la 
regidora Míriam Remolà i Elvira. Foren assistits per la Secretària accidental de la 
Corporació, Sra. Gemma Navarro i Medialdea i per l’Interventor municipal Sr. Antoni 
Hierro Medina. 
 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
Posat en consideració dels membres del Ple municipal l’aprovació de l’acta de les 
dues darreres sessions efectuades pel Ple municipal, que corresponen a l’ordinària de 
29 de setembre de 2016 i a l’extraordinària de 20 d’octubre de 2016, foren aprovades 
per unanimitat. 
 
 
2 - DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es donà compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des del dia 12 de setembre al 4 de 
novembre de 2016, que van del número 670 al 792/16 dins del llibre de Registre de 
Decrets de l’Ajuntament. 
 
 
3 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2017 
 
Es donà compte de la següent proposta d’acord: 
 

“Formalitzat l'expedient del pressupost general de l'exercici 2017. 
 
Vist que la tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els 
articles 162 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Vist l'informe de l’interventor de l’Ajuntament, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Aprovar inicialment el Pressupost general municipal per a l’exercici 2017 sense 
dèficit inicial, essent l'import de les despeses de 17.363.300 euros, 17.193.300 
euros de l’entitat i 170.000 euros de l’Empresa municipal, i els ingressos de 
17.363.300 euros, 17.193.300 euros de l’entitat i 170.000 euros de l’empresa 
municipal. 
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2n.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla al Pressupost. 
 
3r.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general. 
 
4t.- Exposar-lo al públic durant el termini de quinze dies hàbils, amb inserció de 
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, per 
a que es puguin fer reclamacions. 
 
5è.- Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 169 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.” 

 
Oberta la deliberació, el regidor Jordi Juárez explicà que el pressupost de despeses i 
ingressos era equilibrat i per tant sense dèficit inicial, i passà a comentar quins eren els 
aspectes més destacats: 
 

 Can Montcau – Can Malé. La seva consolidació permetrà poc a poc augmentar 
els ingressos ordinaris (IBI, IAE,...). A més, l’existència de nous projectes 
comercials en aquell polígon fan augmentar també els ingressos en plusvàlues, 
ICIO i activitats.  

 Participació Ingressos Estat.  La previsió és una disminució de les bestretes. 
No obstant, no es disposa de dades concretes per la manca d’aprovació dels 
pressupostos generals de l’Estat. 

 Generalitat. La Generalitat continua amb un deute pendent de pagament molt 
important.   

 Diputació. L’any 2016 la Diputació ha resolt el programa de subvencions  
“xarxa de Governs Locals 2016-2019”. Aquest programa es destina 
fonamentalment a consolidar les finances municipals i per això es preveu que 
financi manteniment i reposició d’inversions, als que es destinen 300.583€. 
També es preveu finançar 250.000 euros través d’aquest programa de 
subvencions, per l’accessibilitat de Can Malé. 

 L’amortització de préstecs ordinària importa la quantitat d’1.173.833,28 euros. 
Es preveu amortitzar anticipadament préstecs per valor de 206.166,72 euros 
que estiguin a punt de finalitzar i d’aquesta forma poder mantenir el deute amb 
entitats financeres en l’entorn de 45% dels ingressos corrents.  Aquest fet 
permet allargar el termini mig del deute i que la carrega anual financera 
d’exercicis posteriors disminueixi com a conseqüència d’aquest augment del 
termini.   No obstant a aquesta previsió, en funció del grau de consecució dels 
ingressos pressupostats, pot ser interessant no amortitzar anticipadament la 
totalitat del préstecs previstos per tal de tenir una posició forta de tresoreria a 
curt termini. El deute bancari a 31 de desembre del 2017 es preveu en 
6.394.134,80 euros. 

 Morositat. Continua l’important saldo de deutes dels impostos municipals 
(empreses i ciutadans) que cal tenir en compte a l’hora de confeccionar la 
previsió d’ingressos per no provocar un desequilibri en la tresoreria municipal.  
Aquests saldos deutors i els de la Generalitat obliga a realitzar uns 
pressupostos molt equilibrats i mantenir un romanent de tresoreria important 
per tal de poder realitzar els pagaments de proveïdors amb els terminis que 
marca la normativa actual. 

 L’estalvi produït en el cost de la gestió del serveis mitjançant l’assumpció de la 
gestió directe ha permès poder fer front a importants quantitats 
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d’amortitzacions del deute bancari que tenia l’Ajuntament.  En el 2016 l’import 
d’amortització s’ha reduït i aquesta reducció es manté a 2017. Això permet 
continuar amb el reforç de serveis iniciat l’any 2016 i que fins llavors no havia 
estat possible.  Així aquest pressupost preveu: 
- Un impuls a l’educació dels joves amb més problemes, amb projectes com el 
projecte Creix o el PFI. 
- Es continua amb l’important augment de recursos en l’àmbit de serveis 
socials. 
- Es reforça la mobilitat, preveient el reforç de línies de bus i la possibilitat d’una 
nova línia. 
- Es pretén millorar la transparència i accessibilitat dels ciutadans als serveis 
que ofereix l’Ajuntament, avançant de manera decidida en l’Administració 
electrònica, sobretot en la seva relació amb els ciutadans i encetant processos 
de participació ciutadana. 

 Inversions.  Es preveuen 3 grans apartats d’inversions: 
 
- Serveis bàsics: clavegueram, xarxa d’aigua, enllumenat, instal·lacions i 

manteniment edificis, reasfaltats, voreres, carrers, vehicles i maquinària, 
recollida d’escombraries i neteja viària,... Degut a l’existència de més de 
100 kms de carrers en el municipi i l’antiguitat de la majoria d’urbanitzacions 
obliga a dotar importants quantitats de recursos econòmics per tal de 
mantenir amb bon estat els serveis bàsics del municipi. 

- Noves inversions: Casal Gent gran Palaudàries, i millora de l’accessibilitat a 
Can Malé. 

- Finalització de les urbanitzacions pendents del municipi: Can Franquesa, 
Clavegueram Can Marles i can Bosc, urbanització Alacant-Castelló de la 
Plana,...... 
 

 Es preveu finançar part de les inversions amb quotes urbanístiques, 
contribucions especials i  la resta amb préstec. 

 
Continuà la seva exposició amb l’estimació dels ingressos que serien: 

 
- Capítol I ( Impostos directes): 7.425.000€, que es pressuposta en funció del 

padró de l’exercici 2016.  S’ha previst un augment del padró com a 
conseqüència de l’alta de les edificacions de Mango i Biokit. La previsió és 
d’un augment de 257.100 euros respecte al pressupost 2016. L’augment 
corresponent a aquestes altes és superior, però es veu minorat pel fet que 
l’any passat es van pressupostar els imports provinents de les revisions 
efectuades per la Direcció General del Cadastre, imports que no existiran a 
2017.  

 
- Capítol II ( Impostos indirectes ): 250.000€, s’han previst les llicències 

extraordinàries de Leroy Merlín i Esclat, que compensa una menor 
recaptació de la prevista inicialment per l’exercici 2016. Aquestes llicències 
extraordinàries fan que el capítol augmenti en 100.000€.   

 
- Capítol III ( preus públics, taxes, quotes urbanístiques i contribucions 

especials ): 3.499.300€. Té un augment de 361.700 euros que podem 
descompondre en les següents magnituds: 

 
En l’apartat dels ingressos periòdics s’ha previst una reducció 42.700€. 
Aquests provenen de petits ajustos en les diferents taxes d’activitats, ja 
que s’ha comprovat que la quantitat recaptada en els últims exercicis era 
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inferior a la inicialment prevista, pel que s’ha considerat convenient 
minorar-ho. 
 
- Quotes urbanístiques. S’ha previst la urbanització del camí d’accés a Can 
Franquesa,  clavegueram Alacant-Castelló, així com el clavegueram del 
carrer de Can Marlés.  Aquesta previsió es inferior en 319.000 euros a la 
prevista en el pressupost 2016. 

 
- Capítol IV  ( Subvencions i transferències corrents ): 3.894.000€, Es 

preveu una disminució de 323.000€ respecte el 2016 donat que el 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’ha periodificat en 3 anys 
i la previsió més important finança una inversió, pel que està 
pressupostada al capítol 7. Per altra banda també es preveu una 
disminució en la participació de tributs de l’Estat. 
 

- Capítol V (Ingressos patrimonials): 201.000€. Es redueix 
lleugerament per tal d’ajustar la previsió d’interessos dels comptes 
corrents. 
 

- Capítol VII  (Subvencions i transferències de capital): 324.000€. Es 
preveu un augment, en pressupostar dos ingressos de la Xarxa de 
Diputació, un de 250.000€ per Can Malé i un altre de 69.000€ de 
suport a les inversions locals. 
 

- Capítol IX (passius financers): 1.600.000€. Està previst un nou 
préstec per import de 1.600.000 euros, que en funció del 
desenvolupament del pressupost podria no ser necessària la 
contractació per l’import total. 

 
Pel que feia a les despeses, manifestà que s’havia tingut en compte l’estat d’execució 
de despeses del darrer exercici liquidat i l’avanç de liquidació de l’exercici 2016, dotant 
en més o en menys segons les necessitats detectades pel normal funcionament del 
servei i per  raó de les obligacions exigibles, crèdits, convenis, contractes i inversions 
compromeses. No obstant cal posar de manifest per a l’exercici 2017 els següents 
aspectes: 
 

- Capítol I ( despeses de personal ): 7.132.100€. Pel que fa al capítol I de 
despeses es posa de manifest un augment de la partida en 257.100 euros. 
Aquest augment es deu, per una banda, a que s’ha previst un possible 
augment d’1% que es produirà o no en funció d’allò que determini la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat. Per altra banda, l’import pressupostat a 
2016 coincideix amb el derivat de la plantilla, de manera que si s’ha de 
suplir a personal en situació d’incapacitat temporal, no disposem de 
suficient crèdit. Així, s’ha considerat necessari dotar d’una bossa de diners 
per a aquestes possibles eventualitats. A això hem de sumar que s’ha 
previst una nova plaça de tècnic informàtic per poder complir amb el 
programa d’implantació i desenvolupament de l’Administració electrònica, 
obligatòria arrel de les noves lleis de procediment administratiu.  Per últim, 
s’han equiparat les retribucions del personal interí al de carrera, tal i com ho 
estableix la normativa dels empleats públics. 
 

- Capítol II ( despeses en bens i serveis corrents ): 5.048.400€. Aquest 
capítol augmenta en 677.500 euros atès que la millora de l’economia 
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municipal permet destinar a realitzar serveis que en aquests 
moments es consideraven molt ajustats econòmicament i que queden 
explicats en la memòria d’alcaldia. Les partides més importants que 
s’augmenten són les d’educació i de mobilitat. 
 

- Capítol III ( despeses financeres ) i Capítol IX ( passius financers ): 
1.465.400€. L’endeutament es redueix, els interessos es redueixen, 
el SWAP finalitza,... tot això fa que la partida disminueixi. 
   

- Capítol IV ( subvencions i transferències corrents ): 674.800€. 
Pràcticament es manté, llevat de petits ajustos. 
 

- Capítol VI ( Inversions reals ): 2.852.600€. Es redueix en 
592.328,72€, però s’ha de tenir en compte que hi ha moltes 
inversions adjudicades a 2016 que s’executaran a 2017, per tant, es 
traspassaran els seus crèdits. 
 

- Capítol VII ( transferències de capital ): 20.000€. Es veu reduït, ja que 
no hi ha cap subvenció de capital atorgada per al 2017. No obstant, 
es considera convenient mantenir un crèdit per si s’hagués de 
subvencionar alguna inversió a alguna entitat. 
 

- Capítol IX (passius financers): 1.380.000€. S’ha reduït 
substancialment aquesta partida donat que s’ha acabat l’esforç 
important que s’estava realitzant per tal de complir amb la situació 
dels préstecs que mantenia aquest ajuntament. L’any 2015 es va 
produir el punt d’inflexió en l’augment d’amortitzacions dels préstecs.  
Una vegada es van amortitzar els préstecs de fa 10 anys, es va 
produir una reducció important en el 2016 de la destinació a 
amortització de préstecs. L’import destinat a amortització ordinària 
ascendeix a 1.173.833,28€, destinant-se 206.166,72€ a amortització 
extraordinària. 

 
Continuà dient que les Ratios d’endeutament serien:  
  
Deute bancari viu previst 01/01/2016  6.420.247,77 
Amortitzacions 2016 -1.796.112,97 
Nous préstecs 2016  1.550.000,00 
Amortització pòlissa tresoreria               0,00 
Deute i avals previst 31/12/2016  6.174.134,80 
Amortitzacions del període  1.380.000,00  
Interessos del període       85.000,00  
Ingressos corrents darrer exercici liquidat 2015 14.868.380,90  
Ingressos corrents previstos liquidació 2016 14.305.938,95 
Ingressos corrents Pressupost 2017 14.424.300,00  
  
Rati deute viu i avals 31/12/2016 s/ingrés corrent liquid. 2015 
(110%) 43% 
Ràtio legal: deute viu 31/12/2016  s/ingrés. corrent previstos 2016 44,7% 
Ràtio deute viu 31/12/2016 s/ ingrés corrent ppto 2017 (110% ) 44,3% 
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Finalitzà dient que el pressupost era de continuïtat, en la línia de millorar serveis i fer 
les inversions fonamentals i que gràcies al baix endeutament es tindria més capacitat 
per fer més inversions. 
 
El regidor Joaquim Ferriol comentà que el pressupost era resultat de l’esforç per a 
millorar serveis sense deixar de banda les inversions. 
 
La regidora Àngela Roca manifestà que el seu grup votaria en contra pels següents 
motius:  
 

“1r.- Perquè les retribucions bàsiques dels serveis socials són pràcticament 
equiparables a les de l’esport, per molt que ens agradi fer esport creiem que hi ha 
altres prioritats més importants en el nostre Municipi, per exemple, eradicar la 
pobresa energètica. 
 
2n.- Per no tenir partida pressupostària per a les millores de la carretera de 
Palaudàries, que aquest grup polític ha reivindicat tantes vegades i en dues 
vegades  es van aconseguir acords amb la Generalitat de Catalunya, la primera 
l’any 2002 amb una partida de 438.724.707 ptes, acord signat pel llavors Conseller 
d’Economia i Finances Sr. Francesc Homs i Ferret i el Sr. Alberto Fernández Díaz 
en representació del grup Popular en el Parlament de Catalunya i que el Govern de 
la Generalitat de Catalunya no va complir. La segona un compromís verbal amb el 
llavors Conseller de Política territorial i Obres Públiques Sr. Joaquim Nadal i 
farreras, el qual es va comprometre a una aportació per la generalitat de 500.00 
euros, una vegada obtinguessin els acords dels municipis de Lliçà de Vall i Parets 
¿Suposem que el Sr. Alcalde recorda aquesta reunió? 
 
3r.- Creiem com a Grup popular que la partida d’Inversions no s’hauria de reduir, 
tenint en compte que tenim un Municipi amb 18 barris, amb més de 160 quilòmetres 
lineals de carrer amb les seves corresponents infraestructures , voreres, enllumenat 
públic, clavegueram, xarxa d’aigua, i que alguns d’ells porten més de 60 anys 
construïts. 
 

El Sr. Alcalde contestà que pel que feia a la pobresa energètica érem un municipi 
pioner i que no s’havia deixat que ningú passés fred, a més calia tenir en compte que 
la partida de serveis socials s’havia ampliat i que totes les necessitats de serveis 
socials s’estaven cobrint. Referent a la carretera de Palaudàries, manifestà que si be 
era cert el que deia la regidora, tot havien sigut paraules, que la Diputació de 
Barcelona volia assumir com a carreteres alguns dels camins de la comarca i 
l’Ajuntament havia demanat que aquesta carretera es tingués en compte. Acabà dient 
que les partides en inversions, gràcies a l’estalvi dels darrers anys, es podrien 
augmentar, i que les inversions no es reduïen sinó que el que baixava eren aquelles 
que depenien de Contribucions especial i quotes urbanístiques. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pel vot favorable dels grups municipals del 
PSC (6), d’ERC (5), d’ICV-EUiA (2) i CiU (1), que constitueixen majoria absoluta legal, 
i amb el vot en contra del grup del PP (2). 
 
 
4 – APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM PEL QUE FA A 
L’ALÇADA REGULADORA MÀXIMA DE LA ZONA 12 INDUSTRIAL 
 
Es donà compte de la següent proposta d’acord: 
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“El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 21 de juliol de 2016, va aprovar 
inicialment la Modificació puntual del vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
pel que fa a l’alçada reguladora màxima de la zona 12 - Industrial. 
 
Durant el període d’exposició al públic no s’ha presentat cap al·legació. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme, s’acorda 
sotmetre al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER: Aprovar provisionalment la Modificació puntual del vigent Pla general  pel 
que fa a l’alçada reguladora màxima de la zona 12 – Industrial.  
  
SEGON: Remetre l’expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona 
als efectes de la seva aprovació definitiva.” 

 
El regidor Joaquim Ferriol explicà que a l’actual POUM mancava l’alçada reguladora 
de la zona 12 industrial, i s’havia posat la mateixa que la d’altres zones industrials del 
municipi 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat del regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
5 – ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE CASAL DE LA GENT 
GRAN A PALAUDÀRIES 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“S’ha celebrat la licitació per a la contractació per procediment obert atenent a 
l’oferta econòmica més avantatjosa tenint en compte diferents criteris de valoració, 
de  l’execució de les obres del Projecte bàsic i executiu del casal per a gent gran de 
Palaudàries de Lliçà d’Amunt.  
 
La Mesa de contractació s’ha reunit per analitzar les proposicions presentades i ha 
emès la corresponent Acta, amb la proposta d’adjudicació del contracte, que eleva 
al Ple de l’Ajuntament com a òrgan de contractació,  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme, s’acorda 
sotmetre al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-, Adjudicar, de manera provisional, el contracte per a l’execució de les obres 
del Projecte de casal de la gent gran de Palaudàries, a l’empresa AXIS PATRIMONI 
SL, per l’import de 510.938’80 euros més IVA.  
 
Segon.- Requerir a l’empresa proposada, AXIS PATRIMONI SL, per a que en el 
termini de 10 dies presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i d’haver 
constituït la garantia definitiva que sigui procedent. 
 
Tercer.- Una vegada presentada la documentació assenyalada en el punt Segon, es   
considerarà com a definitiva l’adjudicació del contracte i es citarà a l’adjudicatari per 
la signatura del mateix. 
 
Quart.- De no complimentar-ne adequadament el requeriment en el termini 
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-ne en 
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aquest cas a recavar la mateixa documentació al licitador següent, en l’ordre en que 
hagin quedat classificades les ofertes. 
 
Cinquè.- Publicar l’adjudicació als diaris oficial corresponents i al perfil del 
contractant.” 

 
Acabada la lectura, la regidora Lourdes Estéfano explicà que s’havien presentat cinc 
empreses i que l’empresa guanyadora era la que havia presentat una oferta en conjunt 
més avantatjosa.  
 
El Sr. Alcalde puntualitzà que les obres començarien a finals d’aquest any o a principis 
del proper.  
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat del regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
6 – SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES EN ELS ÀMBITS QUALIFICATS DE ZONA 8 
ORDENACIÓ ESPECIAL 
 
Es donà compte de la següent proposta d’acord: 
  

“Davant la necessitat d’analitzar i estudiar les condicions d’edificació i la capacitat de les 
parcel·les de la Zona 8 – Ordenació especial per la indefinició actual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, que comportaran una modificació de l’esmentat planejament. 
 
Vist l'informe de l'arquitecta municipal i de la Secretaria accidental. 
 
De conformitat als articles 73 i 74 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Suspendre, per tal d'estudiar la reforma del vigent Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, la tramitació dels plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 
urbanística i d'urbanització, l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d’edificació, reforma, rehabilitació o d’enderrocament de construccions, d'instal·lació o 
ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes  
establertes per la legislació sectorial, als àmbits que el planejament determina com a Zona 8 
en el casc urbà i en el PAU 4 – Can Pujal i que es grafien en el plànols annexos a aquest 
acord . 
 
No estaran afectades per la suspensió les obres de manteniment i conservació i les mínimes 
imprescindibles per assolir les exigències de salubritat pública i de seguretat de les 
persones, així com per a facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques 
de conformitat amb la legislació sectorial en aquesta matèria. Les obres que s’autoritzin no 
comporten augment del valor ni en el cas d’expropiació ni en el cas de reparcel·lació. 
 
Segon: Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.” 

 
Acabada la lectura, el regidor Joaquim Ferriol explicà que hi havia una indefinició en el 
POUM que ja existia en l’anterior planejament, que s’havia de solucionar, i mentre no 
es fixessin els paràmetres concrets per poder presentar la modificació del POUM es 
proposava una suspensió de llicències per no generar inseguretat als propietaris. 
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Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents -16 
de 17- que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
7 – APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS DEL 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER MOSSÈN CINTO VERDAGUER 
 
Es donà compte de la següent proposta d’acord: 
 

“El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 27 de març de 2014, va aprovar 
definitivament la imposició i ordenació concreta de les contribucions especials per a 
la realització de les obres del Projecte d’Urbanització del carrer Mossèn Cinto 
Verdaguer i Rec Sots-Aigües, pel que fa al carrer Mossèn Cinto Verdaguer de Lliçà 
d’Amunt. 
 
Atès que tal com disposa l’article 34.3 del TRLRHL, l’acord d‘ordenació contenia la 
determinació del cost previst de les obres, i que un cop s’han efectuat aquestes i 
s’ha procedit a la liquidació de les mateixes, és necessari procedir a la liquidació 
definitiva de les contribucions especials. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació de les contribucions especials per les obres del 
Projecte d’Urbanització del carrer Mossèn Cinto Verdaguer i Rec Sots-Aigües, pel 
que fa al carrer Mossèn Cinto Verdaguer de Lliçà d’Amunt, amb els següents 
extrems: 
 
1.- El cost real total de les obres és de 84.251’50 € 
 
2.- Compensació per expropiacions 119.081’24 € 
 
3.- Treballs redacció projecte 5.564’35 € 
 
4.- Total despeses 208.897’09 € 
 
5.- Aportació de l'Ajuntament (corresponents al 10% del cost total): 20.889’71 € 
 
6.- La quantitat a repartir entre els beneficiaris, que constitueix la base imposable de 
les contribucions especials, serà del 90% del cost total, que és de 188.007’38 €.  
 
7.- S’aplica com a mòdul de repartiment: els metres quadrats edificables. 
 
Segon.- Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes individuals resultants 
d'aplicar a la base imposable el mòdul aplicable, tal com consta en l'Annex 1 del 
present acord. 
  
Tercer: Publicar l’acord de liquidació definitiva de les contribucions especials, i 
notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes que li corresponguin.” 

 
El Sr. Alcalde explicà que aquesta obra s’havia executat i que per tant s’havia de 
liquidar i tancar definitivament. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents -16 
de 17- que constitueixen majoria absoluta legal. 
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8 – APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ 
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS 
 
Es donà compte de la següent proposta d’acord: 
 

“ Examinada l’Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa 
municipal en les activitats de Lliçà d’Amunt.  
 
Atès que la Corporació té potestat per dictar ordenances i reglaments en matèries 
de la seva competència. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la intervenció 
administrativa municipal, en les activitats de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Exposar-la a informació pública i sotmetre-la al tràmit d’audiència als 
interessats per un termini de 30 dies, perquè puguin presentar-se reclamacions i 
suggeriments que, si es produeixen la Corporació haurà de resoldre. Si no es 
produeixen al·legacions, l’ordenança es considerarà aprovada definitivament. 
 
Tercer.- Així mateix, en el cas que s’aprovi definitivament aquesta ordenança, es 
considerarà derogada la vigent ordenança aprovada pel Ple en sessió de 19 de 
juliol de 2012.” 

 
El regidor Joaquim Ferriol explicà que es tractava d’un tema tècnic per posar el dia 
l’ordenança d’activitats i adequar-la a normatives superiors, que havia determinats 
aspectes sobre els que ara es tenien competències que no estaven regulats i que  es 
definien aspectes de classificació de les activitats i els seus vectors d’incidència al 
medi ambient. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents -16 
de 17- que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
9 – IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER L’INCOMPLIMENT DE L’ORDENANÇA SOBRE 
LA TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS 
 
Es donà compte de la següent proposta d’acord: 
 

“En data 5 de setembre de 2016 es va incoar expedient sancionador a la Sra. MSM, 
amb DNI número ---------, per presumptes incompliments de la normativa vigent en 
matèria de tinença d’animals de companyia, en concret de gossos potencialment 
perillosos. 
 
La part interessada, davant del Ple de Càrrecs formulat el dia 5 de setembre de 
2016 i notificat el dia 6 de setembre de 2016, no ha presentat cap escrit 
d’al·legacions, dins el termini atorgat a l’efecte. 
 
Segons informe de la Policia Local de Lliçà d’Amunt de 4 d’agost de 2016 (Ref. A-
511/16-K), la Sra. MSM és propietària d’un gos de raça american standford, que és 
considerada perillosa. 
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Aquest informe exposa que en dat 4 d’agost de 2016 l’animal va ésser identificat en 
via pública sense la corresponent corretja i morrió a l’entrar en una baralla amb un 
altre gos al carrer Ramon Llull del municipi. 
 
Vist que aquests fets esmentats suposen infraccions freus a l’Ordenança municipal 
reguladora de la tinença d’animals de companyia, contemplades als articles 63.30 
en els apartats següents: 
 
Vist que l’article 67.2 de l’Ordenança estableix que les sancions derivades de les 
infraccions administratives considerades com a greus i que afectin a la tinença de 
gossos potencialment perillosos poden ser sancionades amb multes de 150,25 a 
1.502,53 euros. 
 
Vista la proposta de resolució efectuada per la instructora de l’expedient, 
 
Atès que el Ple és l’òrgan competent per resoldre sobre les infraccions de caràcter 
greu, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es 
proposa al Ple l’adopció del següents acords: 
 
Primer.- Sancionar a la senyora MSM, amb Document Nacional d’Identitat número -
--------, com a responsable de la infracció prevista a l’art. 63.30 de l’Ordenança, 
consistent en portar als gossos considerats potencialment perillosos deslligats i 
sense morrió a les vies públiques, en les parts comunes dels immobles col·lectius i 
en els llocs i espais públics en general, amb la imposició d’una sanció de 150,25 €. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada.” 

 
El regidor Francisco Leon explicà que dintre de les tasques que s’estaven realitzant en 
aquests darrers mesos pel que feia a la tinença d’animals perillosos, els requeriments 
s’acabaven en sancions. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents -16 
de 17- que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
10 – SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT PER REALITZAR FUNCIONS COM A 
FORMADOR EN L’ÀMBIT PRIVAT 
 
Es donà compte de la següent proposta d’acord: 
 

“El senyor C. R. O. que presta serveis a l’Ajuntament com a personal laboral fix 
realitzant les tasques de dinamitzador, ha sol·licitat davant d'aquest Ajuntament el 
reconeixement de compatibilitat per poder exercir funcions sota la categoria de 
formador a l’àmbit privat a raó de 4 hores setmanals fent classes de meditació. 
 
Vist l'informe emès per la Tècnica mitja de recursos humans, 
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Temes Sectorials, 
es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Reconèixer la compatibilitat per poder realitzar tasques com a formador en 
l’àmbit privat al senyor C. R. O., sempre i quan es compleixin les premisses 
següents: 
 

- Les tasques que hagi de realitzar en l’exercici de l’activitat privada no tinguin 
relació amb els que estigui intervenint, hagi intervingut en els darrers dos anys o 
hagi d’intervenir per raó del seu lloc de treball a l’Ajuntament. 
 
- No es realitzin tasques de Lliçà d’Amunt 
 
- La feina no requereixi la presència efectiva durant horari igual o superior a la 
meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a l’Ajuntament. 
 
- El concepte de complement específic no inclogui explícitament la especificitat 
d’incompatibilitat 
 
- L’horari de l’activitat privada sigui fora de l’establert a l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt. 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l'interessat i al Registre de Personal.” 

 
El Sr. Alcalde explicà que es tractava d’un treballador de la casa que demanava la 
compatibilitat amb el sector privat, amb el benentès que si incomplia les premisses 
establertes, es tiraria enrere aquest acord. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents -16 
de 17- que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
11 – SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT PER REALITZAR ACTES DE PROTOCOL 
 
Es donà compte de la següent proposta d’acord: 
 

“La senyora S. M. L., que presta serveis a l’Ajuntament com a personal  funcionari 
de carrera realitzant les tasques d’agent de la Policia Local, ha sol·licitat davant 
d'aquest Ajuntament el reconeixement de compatibilitat per poder exercir funcions 
de Protocol, Relacions Institucionals i Organització d’actes i activitats relacionades 
en l’àmbit privat. 
 
Vist l'informe emès per la Tècnica mitja de recursos humans, 
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Temes Sectorials, 
es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Reconèixer la compatibilitat per poder realitzar tasques de Protocol, 
Relacions Institucionals i Organització d’actes i activitats relacionades en l’àmbit 
privat a la senyora  S. M. L., sempre i quan es compleixin les premisses següents:  
 
- Les tasques que hagi de realitzar en l’exercici de l’activitat privada no tinguin 
relació amb els  que estigui intervenint, hagi intervingut en els darrers dos anys o 
hagi d’intervenir per raó del seu lloc de treball a l’Ajuntament. 
 
- No es realitzin tasques de Lliçà d’Amunt No poden ser objecte de compatibilitat les 
activitats professionals que s’han de prestar a persones a què hom està obligat a 
atendre en el desenvolupament del càrrec públic. 
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- La feina no requereixi la presència efectiva durant horari igual o superior a la 
meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a l’Ajuntament. 
 
- El concepte de complement específic no inclogui explícitament la especificitat 
d’incompatibilitat 
 
- L’horari de l’activitat privada ha d’ésser fora de l’establert a la Policia Local de Lliçà 
d’Amunt, així mateix, l’autorització de la compatibilitat està condicionada a l’estricte 
compliment de la jornada i l’horari propi de la Policia Local, així doncs, donat que es 
tracta d’un cos que té un horari especial derivat de les característiques del serveis, 
que implica que sigui permanent, tots els dies de l’any i totes les hores del dia, 
l’autorització de la compatibilitat no eximeix de la obligació a prestar els seus 
serveis quan es requereixi per raons de servei. 
 
- No es gaudeixi d’una reducció de la jornada de treball per cura de menor. 

 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada i al Registre de Personal.” 

 
El Sr. Alcalde explicà que es tractava d’un cas similar al del punt anterior, però que per 
tractar-se d’un agent de la policia tenia un règim especial. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents -16 
de 17- que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
12 – MOCIÓ DE SUPORT ALS 25 ANYS DE LA MARATÓ DE TV3 
 
Es donà compte de la següent Moció: 
 

“La Marató de TV3” és un projecte solidari impulsat per Televisió de Catalunya i la 
Fundació La Marató de TV3 l’any 1992, amb l’objectiu d’obtenir recursos econòmics 
per a la investigació científica de malalties incurables o cròniques, però també per a 
sensibilitzar la societat sobre aquestes patologies. 
 
Fa 25 anys que “La Marató de TV3” desenvolupa una important tasca de 
sensibilització de la població catalana respecte a les malalties a les quals es dedica 
i a la necessitat de potenciar la recerca científica per prevenir-les i/o curar-les. Un 
projecte plenament arrelat al país, que ha consolidat el seu paper com a font 
impulsora de la recerca biomèdica i com una eina de divulgació científica,  de 
conscienciació ciutadana i d’educació de la societat.  
 
El projecte ha aconseguit l’empatia de la societat catalana, que amb petites grans 
aportacions han fet de la “La Marató de TV3” un esdeveniment solidari referent. 
 
Al llarg de la trajectòria, també s’ha aconseguit l’adhesió d’empreses que s’han 
implicat en la logística per fer possible la recepció dels donatius i el subministrament 
de productes i serveis necessaris per al correcte funcionament. Alhora s’ha comptat 
amb la participació d’altres empreses col·laboradores a través d’aportacions, que 
tenen el seu reconeixement en el programa o en la campanya de sensibilització. 
 
Però “La Marató de TV3” no tindria l’abast i èxit que ha assolit sinó fos pel treball 
dels més de 58.000 voluntaris i el milió de persones que cada any participa en les 
activitats populars organitzades. “La Marató de TV3” és un esdeveniment 
participatiu amb una extraordinària capacitat de mobilització social tant els que 
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participen directament i dediquen el seu temps al llarg de les quinze hores de 
durada del programa com tots aquells que a totes les viles i barris de les ciutats del 
nostre país realitzen actes de suport a “La Marató de TV3”.  
 
Gràcies als més de 150 milions recaptat, s’han fet importants avenços en la recerca 
biomèdica amb 723 projectes d’investigació sobre 14 grups de malalties diferents. 
Una tasca que enguany commemora el seu 25è aniversari i que des de l’àmbit 
municipal també es vol reconèixer.  
 
Per tot això abans esmentat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Manifestar el compromís de continuar oferint suport en l’organització i 
sessió d’espais per als actes de “La Marató de TV3”. 
 
Segon.- Participar en el projecte “Regalar Cultura”, que pretén agrair la participació 
als ciutadans voluntaris i a les entitats que participen en l’organització dels diferents 
actes de “La Marató de TV3”, a través d’invitacions en actes culturals organitzats 
pel propi ajuntament. 
 
Tercer.- Promoure sessions al municipi i col·laborar econòmicament realitzant 
donatius pel finançament de campanyes de sensibilització, adreçat als joves del 
país, que es realitzen a través de les conferències que des de l’any 1997 es 
celebren a les escoles de Catalunya, i que actualment ha arribat als 240.000 
alumnes de secundària.  
 
Quart.- Fer arribar aquest acord a TV3, a la Fundació Marató de TV3, a l’Associació 
Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.” 

 
Acabada la lectura, la regidora Maria del Mar Pedrerol explicà que s’havia fet una 
xerrada a la biblioteca sobre el tema de la Marató, i que era molt important tant la 
divulgació, com disposar de mitjans econòmics i la sensibilització.  
 
El regidor Joaquim Ferriol ressaltà la implicació de la societat, que feia seva la 
campanya de cada any i indicà que en aquesta Moció també s’hauria de reconèixer 
l’esforç de la Televisió pública de portar a terme cada any aquesta campanya 
 
Posat a votació, la moció fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents -16 de 
17- que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
13 – AFERS URGENTS 
 
No se n’han presentat. 
 
 
14 – MOCIONS 
 
14.1.- MOCIÓ PER RECLAMAR MESURES URGENTS PER PAL·LIAR ELS 
EFECTES I ERADICAR LA POBRESA ENERGÈTICA 
 
El regidor Fran Sánchez donà lectura de la següent Moció: 
 

“La pobresa energètica és una de les conseqüències més devastadores de la greu 
crisi econòmica que bona part de la societat està patint. Malauradament, aquesta 
tràgica situació que massa llars suporten i que tants col·lectius han denunciat, s’ha 
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vist agrejada pels esdeveniments ocorreguts el passat dilluns, 14 de novembre, a la 
ciutat de Reus, on una dona de 81 anys va morir en un incendi provocat per una 
espelma. Gas Natural li havia tallat el subministrament de la llum per l’impagament 
dels rebuts de dos mesos. Aquest fet dramàtic ens posa en alerta davant situacions 
intolerables que es poden evitar, simplement amb el compliment de les lleis que 
garanteixen els subministraments bàsics a les persones que es troben en situació 
de vulnerabilitat. 
 
Segons informa l’observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), 6 de 
cada 10 dels incendis amb víctimes mortals que es produeixen a Catalunya tenen a 
veure amb la pobresa energètica. 
 
És palès l’esforç que les administracions locals estan fent per atendre totes aquelles 
famílies que no poden abastir-se dels subministraments bàsics per trobar-se en mel 
llindar de la pobresa. Però sens dubte, tota la càrrega no la poden assumir les 
administracions locals i els Serveis Socials Municipals. Aquesta no pot ser l’única 
solució a aquetes situacions tan dramàtiques que estan patint moltes llars. Cal el 
compromís real i ferm per part de la resta d’administracions, com són l’estatal i 
l’autonòmica i de les companyies subministradores, especialment les elèctriques, 
que vulneren la llei escudant-se en subterfugis administratius. 
 
A Catalunya disposem de la Llei 24/2015 de mesures urgents contra l’emergència 
habitacional i la pobresa energètica, en vigor des de l’agost de l’any passat, però no 
s’ha desplegat el reglament corresponent, per tant no és efectiva ni eficaç quant al 
seu compliment per part de les companyies subministradores. S’han de prendre les 
mesures necessàries urgentment per aturar la situació de pobresa energètica que 
agreuja encara més la situació de les famílies més vulnerables. És del tot 
irresponsable i temerari, per part de la Generalitat, deixar passar un hivern més, 
sense resoldre aquesta problemàtica administrativa. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt aprova la moció següent 
en la qual insta al Govern de la Generalitat a: 
 
1.- Aprovar immediatament el Reglament que ha de desenvolupar la Llei 24/2015, 
del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica.  
 
2.- Recolzar les polítiques públiques municipals que s’estan duent a terme per 
combatre la pobresa energètica i l’exclusió residencial els Ajuntaments, sense 
perjudici de les accions que contra la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de 
l’Estat va emprendre i que van tenir com a conseqüència la suspensió de la 
vigència d’alguns dels articles fonamentals per combatre l’emergència i l’exclusió 
residencial, per part del Tribunal Constitucional. 
 
3.- Exigir al Govern de la Generalitat la signatura de convenis amb les empreses 
subministradores amb la finalitat que condonin el deute familiar i assegurin els 
subministraments bàsics a totes les llars en situació de risc d’exclusió residencial. 
Fer públic a la pàgina web de la Generalitat, els acords i convenis signats així com, 
les aportacions de les empreses subministradores. 
 
4.- Ampliar els llocs de presentació de sol·licituds dels ajuts del Fons d’atenció 
solidària de subministraments bàsics, per tal que es puguin tramitar des de 
qualsevol de les oficines de Benestar Social i Família i no solament des de les seus 
de l’Agència catalana de Consum a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 
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5.- Garantir els recursos i mecanismes suficients per aconseguir la tramitació àgil i 
flexible de les acreditacions de la condició de risc d’exclusió residencial. 
 
6.- Instar al Govern de la Generalitat a donar suport econòmic a les administracions 
locals per crear oficines d’eficiència energètica que assessorin la ciutadania per 
estalviar en el consum d’energia, i alhora auditin i assessorin sobre la 
implementació de mesures d’estalvi energètic a les llars en situació de pobresa 
energètica. 
 
7.- Reclamar al Govern de l’Estat que adopti les recomanacions de la Resolució del 
Parlament Europeu, del 14 d’abril de 2016, sobre la consecució de l’objectiu de 
lluita contra la pobresa davant de l’augment de les despeses de les famílies. 
 
8.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a l’Assemblea Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a l’Aliança 
Contra al Pobresa Energètica, a les entitats socials del municipi que treballen per a 
les persones en situació de vulnerabilitat, i a les empreses subministradores. 

 
Acabada la lectura, el regidor Fran Sánchez explicà que aquest era un drama al nostre 
municipi, que tot i que en aquests moments a cap cas que s’hagués arribat a temps 
s’havia quedat sense el servei, si l’empresa retirava el comptador ja era impossible 
tornar enrere, i manifestà que des del grup municipal del PSC es creia que no havia de 
ser l’Ajuntament qui es fes càrrec del cent per cent del  cost. 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que la pobresa energètica era una conseqüència més 
de la pròpia pobresa i que les companyies no reconeixien la funció social que tenien 
els seus serveis, de pura supervivència, perquè els habitatges estaven preparats per 
funcionar amb el subministrament del servei. També assenyalà que el fet que la llei 
catalana s’impugnés com s’havia fet i es s’hagués deixat en suspens la seva aplicació, 
era molt greu, però a partir d’aquí la Generalitat no es podia amagar i havia de posar 
els mitjans que fos per evitar els talls. Acabà dient que grup d’ERC votaria a favor de la 
moció i esperava que la suspensió de la Llei s’acabés i la Generalitat actués en 
conseqüència. 
 
El senyor Alcalde digué que l’Ajuntament era el que donava la cara davant els veïns i 
estava treballant amb convenis amb Sorea i ara ho faria també amb les altres 
companyies. 
 
El regidor Francisco León digué que el seu grup estava d’acord amb la Moció i 
assenyalà que la situació era resultat d’haver-se desfet de companyies públiques que 
prestaven serveis essencials provocant que ara l’Estat no pogués fer res enfront 
d’elles, i per tant que fossin els ajuntaments els que s’hi enfrontessin. 
 
El regidor Manel Busquets manifestà que el seu grup votaria a favor i que la qüestió 
seria ampliar-ho a qualsevol tipus de pobresa. 
 
La regidora Àngela Roca digué que el seu grup votaria a favor. 
 
Posat a votació, la moció fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents -16 de 
17- que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
14.2.- MOCIÓ PER A LA REBAIXA DELS IMPOSTOS MUNICIPALS 
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El regidor Francisco Javier Millán donà lectura de la següent Moció presentada pel 
grup municipal del PP: 

 
“El pasado día 20 de octubre de este año de 2016, mediante el Pleno Extraordinario 
celebrado ese día, se aprobó provisionalmente, con nuestro único voto en contra, la 
modificación de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2017. 
 
En dicho Pleno votamos en contra ya que creíamos y seguimos creyendo que 
ahora que están saneadas las cuentas en nuestro municipio, se podría cobrar a 
nuestros vecinos menos impuestos de los que se aprobó mantenerlos como hasta 
la fecha. 
 
Es el momento de no poner excusas como que si se bajan los impuestos no se 
podría hacer frente a las necesidades de nuestro pueblo, como se rebatió a nuestro 
sentido de voto. 
 
PROPUESTA: 
 
Que se revisen de nuevo los tipos de gravamen de los impuestos a pagar por los 
vecinos, como el IBI urbano, que según la ley puede bajar a un 0,4% y no al 
0,766%, y los rústicos, que se pueden bajar a un 0,3% y no los 0,70% que 
aprobaron los grupos municipales del PSC, ERC, CIU y EUIA, en dicho Pleno 
Extraordinario. 
 
Y en materia de las basuras las tasas, también pedimos que se revisen, ya que no 
habiendo un mínimo para cobrar, y que no llega hoy en día a cubrir actualmente el 
coste del servicio, lo sabemos, podría bajarse perfectamente ya que es abusivo 
según nuestro parecer lo que se está cobrando a cada familia de nuestro pueblo.” 
 

Acabada la lectura, el Sr. Alcalde assenyalà que aquest punt ja s’havia debatut al 
passat Ple però que no tenia cap problema a tornar-ne a parlar. Plantejà la pregunta 
de si el grup del PP havia fet els números, perquè quan es parlava de disminuir el 
coeficient s’estava parlant de reduir en 2.300.000 euros els ingressos de l’Ajuntament, 
que representava un 13,4% del total del pressupost, i si es feia així s’acabaria prestar 
serveis. Per tot això, digué que li agradaria que la proposta anés acompanyada d’una 
alternativa on s’expliqués com s’havia de fer, perquè es parlava d’unes xifres que 
exigien responsabilitat. Pel que feia a les escombraries afirmà que si rebaixaven més 
la quota resultaria complicat poder prestar el servei, ja que en els darrers dos anys 
s’havia reduït un 5 i un 10 per cent respectivament  i ara tal com ja s’havia dit al Ple les 
ordenances s’havien congelat; per tot això la proposta de la Moció era insostenible 
econòmicament i per tal inviable. 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que en política municipal es podia defensar la 
reducció d’impostos, però calia tenir en compte que a menys impostos menys serveis, 
per tant no es podia parlar només de la rebaixa d’impostos, i que el ciutadà hauria de 
triar si volia reducció d’impostos perdent certs serveis, per això el seu grup votaria en 
contra. 
 
El regidor Francisco León explicà que el seu grup estava d’acord amb el que s’havia 
exposat, i per tant votaria en contra. 
 
El regidor Manel Busquets digué que li cridava l’atenció que es sol·licitessin rebaixes 
d’impostos quan no s’estava al govern i que no es fessin quan s’estava governant, i 
que el seu grup votaria en contra. 
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El regidor Francisco Javier Millán digué que el que volien era que quedés constància 
que el grup del PP volia una rebaixa dels impostos. 
  
El senyor Alcalde li contestà que si volien, de cara a l’any vinent, se’n parlaria, però 
que en tot cas s’hauria de discutir la rebaixa i el servei que es deixava de prestar. 
 
El regidor Francisco Javier Millán contestà al regidor Manel Busquets dient-li que 
l’oposició estava per alguna cosa; i al regidor Joaquim Ferriol li recordà que en anys 
anteriors el seu grup no estava d’acord amb la pujada d’impostos. 
 
Posat a votació, la Moció fou rebutjada pels vots en contra del s grups PSC, ERCV 
ICV-EUIA i CIU, i el vots favorables del grup del PP. 
 

 
15 - PREGUNTES 
 
15.1.- PREGUNTES FORMULADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 
 
1a.- OMISION EN LA REVISTA INFORMA’T DE UNA PREGUNTA DEL PP 
REALIZADA EN EL PLENO DE SEPTIEMBRE 
 
En la revista Informa’t del mes de Octubre de este año, hemos observado la omisión 
de la última pregunta que el grupo del Partido Popular formuló en el Pleno ordinario del 
mes de septiembre de 2016, en la que preguntábamos sobre la fecha de comienzo de 
la obras del Casal de la Gent Gran a Palaudàries. 
 
Pregunta: 
 
¿A qué se debe dicha omisión? 
 
Resposta: El regidor Albert Iglesias contestà que es tractava d’un error de transcripció 
del Ple a l’haver estat presentades les preguntes amb diferents registres d’entrada. 
 
 
2a.- FIESTA MAYOR 2016 
 
El pasado mes de septiembre de 2016 se celebró en Lliçà d’Amunt nuestra tradicional 
Fiesta Mayor, 
 
Preguntas: 
 
¿Cuál ha sido el coste real final, detallado en euros partida por partida, de todos los 
actos que se celebraron durante toda la Fiesta Mayor? 
 
¿Cuál era el presupuesto inicial? 
 
Independientemente que se nos den los datos verbalmente durante el pleno, 
desearíamos se nos hagan llegar por escrito, partida por partida 
 
Resposta: El regidor Albert Iglesias contestà que el pressupost inicial de despeses era 
de 144.000€ i s’havia tancat amb l’import de 140.973,70 €, per tant s’havia tancat amb 
un saldo positiu de quasi 4.000 €. 
 
 
3a.- SOPAR DE LES ÀVIES 2015 
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Como es tradición en Lliçà d’Amunt, cada año se organiza la Cena de las Abuelas, el 
“Sopar de les Àvies”. Y también es tradición que a todas las abuelas que colaboran en 
la preparación de esta cena, el Ayuntamiento les agradezca su participación 
invitándolas a realizar un viaje el año siguiente. Sobre el viaje de este año tenemos las 
siguientes preguntas: 
 
¿Qué parte del territorio han visitado este año? 
 
¿Cuál ha sido el presupuesto inicial? 
 
¿Cuál ha sido el coste total? 
 
Independientemente que se nos den los datos verbalmente durante el pleno, 
desearíamos se nos hagan llegar por escrito, partida por partida. 
 
Resposta: El regidor Albert Iglesias contestà que el pressupost inicial havia estat de 
8.000€ però que s’havia tancat en 5.643,44€, dels qual 5.043,44 eren un cost per a 
l’Ajuntament i la resta l’havien pagat les àvies. 
 
 
4a.- ACLARACION COMPETENCIAS REGIDURIAS 
 
En el Pleno Ordinario celebrado el pasado día 26 de septiembre de 2016, y dentro de 
la pregunta sobre la limpieza de espacios públicos, el concejal Sr. Albert Iglesias nos 
contestó lo siguiente: 
 
“En la política se ha de tener memoria pero además se ha de demostrar que se tiene, 
durante ocho años el concejal que era competente del servicio de limpieza viaria era el 
partido Popular”. 
 
Preguntas: 
 
¿Qué regiduría ostentó las responsabilidades de los espacios públicos durante estos 
ocho últimos años de gobierno compartido con el Partido Popular? ¿No sería la de 
Obras y Servicios, que competía a la concejala del PSC? ¿Y cuándo esta concejala 
fue cesada, no siguieron estas competencias de los espacios públicos en otro concejal 
del mismo partido? 
 
¿No se tendría que documentar más el concejal de Servicios al preparar sus 
argumentos antes de acusar a otro grupo político de falta de memoria? 
 
¿En qué momento una concejalía de Medio Ambiente ha sido la responsable de la 
limpieza de espacios públicos? 
 
Resposta: El regidor Albert Iglesias explicà que ell havia tingut en compte el decret 
363 de 16 de juny de 2015, on se li feia la delegació en medi ambient, que incloïa 
residus i neteja viària, quan va assumir la cartera, el 2014, el regidor anterior era el Sr. 
Josep Santiago. 
 
El Sr. Alcalde matisà que més enllà de qui fos el regidor el que estava a sobre la taula 
era el funcionament del servei, i que quan la regidora Maria Marcos va passar a ser 
regidora no adscrita, el regidor responsable de la cartera de medi ambient va ser el Sr. 
Santiago. 
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El regidor Albert Iglesias matisà que va cometre un error en dir que als darrers vuit 
anys havia estat regidor el Sr Santiago quan la realitat era que els primers quatre la 
cartera l’havia ostentat el senyor Pere Grau. 
 
 
5a.- FUEGOS ARTIFICIALES DE LA FIESTA MAYOR 2016 
 
Según tenemos entendido, en la inauguración de la pasada Fiesta Mayor de nuestro 
municipio fueron lanzados unos fuegos artificiales des de Can Puig. 
 
Preguntas: 
 
¿Cuál fue su coste y cuál es el nombre de la empresa que se encargó de su 
ejecución? 
 
¿En qué Junta de Gobierno fue aprobado dicho gasto? 
 
Resposta: El Sr. Albert Iglesias contestà que ho havia fet l’entitat dels Diables i que el 
cost havia estat de 1.200 euros, i que per tractar-se d’un import inferior a 3.000 euros 
la despesa s’aprovava per decret d’Alcaldia. 
 
 
En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència donà per 
acabada la sessió, essent les 20,30 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta, 
que signen l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 
 

 
L’ALCALDE                          LA SECRETÀRIA 

 
 


