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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL DIA 30 DE 
MARÇ DE 2017 
 
 
Lliçà d’Amunt, 30 de març de 2017. 
 
A les 19,01 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, 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 Jordi Regales Pou. S’ha escusat el regidor 
Joaquim Ferriol i Tarafa. 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 la 
darrera sessió efectuada pel Ple municipal, que correspon a l’ordinària de 26 de gener 
de 2016, aquesta fou aprovada per unanimitat. 
 
 
2 - DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es donà compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des del dia 2 de gener al 10 de març 
de 2017, que van del número 1 al 170/17 dins del llibre de Registre de Decrets de 
l’Ajuntament. 
 
 
3 – NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Es donà compte de la següent proposta d’acord: 
 

“L'article 4 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, assenyala que 
els Jutges de Pau seran nomenats per un termini de quatre anys per la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia, i que el nomenament recaurà en les 
persones escollides pel respectiu Ajuntament. 
 
Iniciat per aquest Ajuntament el procés per la selecció del Jutge de Pau titular, s’ha 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de 7 de febrer de 2017 i anunciat en el 
Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, del Jutjat de Pau i del Jutjat de Primera Instància e 
Instrucció de Granollers. 
  
Vist l’informe de Secretaria, on s'assenyala que l'elecció del càrrec s'efectuarà per 
acord del Ple, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. 
 
Estudiada la sol·licitud presentada i la idoneïtat per a exercir el càrrec de Jutge de 
Pau titular, i en consideració que reuneix els requisits legals, és espanyol, major 
d’edat, i declara no incórrer en cap de les incapacitats o incompatibilitats previstes 
per a l’exercici de les funcions judicials. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes sectorials es 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Escollir pel termini de quatre anys, pel càrrec del Jutge de Pau titular al 
senyor Antoni Castellà Navarro, jubilat, amb Document Nacional d'Identitat número 
37237359 Z. 
 
Segon: Trametre el present  acord al Jutge de primera Instància i instrucció de 
Granollers.” 

 
Acabada la lectura, el senyor Alcalde explicà que durant la Comissió Informativa 
s’havien efectuat les entrevistes als candidats i s’havia escollit el que es considerava 
més adient, sobretot per l’experiència ja que portava anys essent el Jutge de Pau 
suplent. Així mateix assenyalà que hi havia hagut unanimitat a l’hora de proposar el 
seu nom.  
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents -16 
de 17-, que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
4 – APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
DE 2017 PEL QUE FA A LA PLANTILLA DE PERSONAL 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 

“Examinada la proposta de modificació de la plantilla de personal i de la relació de 
llocs de treball pel que fa a la creació d’una plaça d’educadora social i la correcció 
d’error material a l’annex de personal aprovat juntament amb el pressupost de 
2017, de manera que allà a on figura “oficial de 1a. especialista en electricitat” ha de 
figurar “oficial de 2a. especialista en electricitat”. 
_ 
Resultant que és necessari procedir a la modificació esmentada per quant s’ha de 
procedir a la seva cobertura per complir amb la normativa vigent. 
 
Resultant que les esmentades modificacions revisten caràcter urgent per quant la 
normativa en matèria de serveis socials obliga a complir unes determinades ràtios, 
no podent demorar-se, per tant, la seva aprovació fins el proper exercici. 
_ 
Resultant que el principi de bona administració exigeix una adaptació continua de 
l’organització als canvis produïts de forma que la mateixa reprodueixi una imatge 
fidel de la realitat econòmica i organitzativa subjacent. 
_ 
Considerant que la modificació proposta respecta els límits previstos a la Llei 
48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016 –
LPGE 2016-, l’article 20.U de la qual segueix limitant la incorporació de nou 
personal en els termes previstos al mateix; en concret, d’acord amb allò establert a 
l’article 20.Ú.2.O) que estableix que no hi ha limitació per a la creació de places de 
personal que presta assistència directa als usuaris dels serveis socials. 
_ 
Vist l’informe de Secretaria i d’Intervenció, vist el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 
_ 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla orgànica i la relació de 
llocs de treball, pel que fa a les següents places i llocs de treball: 
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_ 
1.- Es crea una plaça d’educador/a social per tal de complir amb les ràtios legals 
per a un municipi de 14.759 habitants.  
2.- Es corregeix un error material detectat en l’annex de personal aprovat juntament 
amb el pressupost 2017, de tal manera que allà a on figura “oficial de 1a. 
especialista en electricitat” hauria de figurar “oficial de 2a. especialista en 
electricitat” 
_ 
SEGON.- Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província, per termini de 15 dies 
hàbils, per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions 
que considerin oportunes, davant l’Ajuntament Ple. Així mateix, es publicarà al 
Butlletí de l’Ajuntament, al tauler d’anuncis i al seu lloc web. 
_ 
TERCER.- L’acord es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat 
termini no es presenten reclamacions, per a la qual cosa l’Alcaldia elevarà l’acord a 
definitiu i ordenarà la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. 
_ 
En cas que es presentin reclamacions s’elevarà al Ple de l’Ajuntament, proposta 
d’estimació o desestimació de les mateixes i d’aprovació definitiva de la modificació 
de la plantilla orgànica i de la relació de llocs de treball (art. 169.1 TRLRHL).” 

 
Oberta la deliberació, el regidor Jordi Juárez explicà que es tractava de corregir un 
error que hi havia en l’annex de la plantilla en el pressupost, i  a la vegada per complir 
les ràtios i les necessitats existents. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents -16 
de 17-, que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
5 – APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA ESPECIAL PER A L’ASSIGNACIÓ D’USOS 
A LA CARRETERA DE CALDES A GRANOLLERS S/NÚM. 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Per Decret d'Alcaldia del dia 5 de desembre de 2016, es va aprovar inicialment el 
Pla Especial per assignació d’ús d’equipament a la finca situada a la carretera de 
Caldes a Granollers s/n de Lliçà d’Amunt.  
 
Es va exposar a informació pública mitjançant edicte al diari El Punt del dia 9 de 
desembre de 2016, en el Butlletí Oficial de la Província del dia 19 de desembre de 
2016 i al Tauler d’edictes de l’Ajuntament.  
  
Durant el període d’informació pública no s'han presentat al·legacions.  
 
Així mateix  es va sol·licitar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona que, en data 31 de gener de 2017, ha acordat emetre informe favorable.  
 
De conformitat al que estableixen els articles 81 i 88 del Text Refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. I modificat per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer.  
 
Vist el que estableix l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim Local,  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme es proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER: Aprovar definitivament el Pla Especial per assignació d’ús d’equipament a 
la finca situada a la carretera de Caldes a Granollers s/n de Lliçà d’Amunt.  
 
SEGON: Remetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
als efectes de la seva informació, coordinació i arxivament i com a condició per la 
seva publicació.” 

 
Acabada la lectura, el senyor Alcalde explicà que el POUM qualificava aquests 
terrenys com a zona d’equipaments i era obligat fer un Pla Especial per a assignar-li 
els usos, que en aquest cas serien els sociosanitaris assistencials vinculats al CAP. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents -16 
de 17-, que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
6 – ADHESIÓ A LA TAULA PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I L’OCUPACIÓ 
DEL VALLÈS ORIENTAL “EL VALLÈS ORIENTAL AVANÇA” 
 
Es dóna compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt creu necessari donar un nou impuls a la concertació 
social a nivell comarcal, fruit del més ampli consens polític, patronal i sindical.  
 
El 10 d’octubre del 2016, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, CCOO Vallès Oriental, 
Maresme i Osona, PIMEC Vallès Oriental. la Unió Empresarial Intersectorial – Cercle 
d’Empresaris i la UGT Vallès Oriental van formalitzar el conveni per a la creació de la 
Taula per al desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental – El Vallès 
Oriental Avança, que té com a objectiu treballar de forma conjunta i consensuada per 
detectar les necessitats, coordinar, planificar i pactar les corresponents polítiques que 
assoleixin una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, i que millorin la qualitat 
de l’ocupació i la competitivitat de l’economia al Vallès Oriental. 
 
Les línies estratègiques de la Taula per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació 
del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança, sens perjudici que n’hi pugui haver 
altres, són les següents:  
 
LÍNIA 1: Pacte industrial comarcal. Que treballi en la re-industrialització comarcal, 
el sòl industrial i els serveis necessaris, la situació del sòl, la captació de nova 
indústria. La internacionalització de la indústria comarcal. 
 
LÍNIA 2: La formació a la comarca. Que estableixi el mapa de la formació, detecti 
mancances i trobi les solucions adients a la millora de la formació comarcal. 
 
LÍNIA 3: Les infraestructures comarcals. Que treballi per l’adequació de les 
infraestructures en matèria de comunicacions. Que estableixi el mapa de 
infraestructures comercials, culturals i esportives per detectar mancances i 
oportunitats i segueixi amb detall els plans ja encetats així com n’impulsi de nous. 
No podem oblidar però la planificació del que podríem denominar les 
infraestructures socials (equipaments bàsics) escoles, hospitals, centres cívics, 
casals d’avis, centres esportius i que han de formar part de la planificació general. 
 
LÍNIA 4: Millora de l’ocupació. Que transversalment amb la resta de línies cerqui 
els incentius necessaris per millorar la qualitat i la quantitat de l’ocupació de la 
comarca. Així com ajudi a les persones que cerquen feina a la seva millor opció, el 
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reciclatge, l’autoocupació, l’emprenedoria. Que cerqui el foment de la contractació 
pública i privada. 
 
LÍNIA 5: La diversificació econòmica. Que estudiï els potencials i la situació 
turística, hotelera i comercial de la comarca. Que estudiï els potencials i la situació 
del primer sector. Que estudiï els potencials i la situació del tercer sector. Que 
realitzi propostes en aquests sectors productius i realitzi plans específics sectorials. 
 
El pacte 10è del CONVENI preveu la possibilitat que les administracions públiques 
s’adhereixin a la “Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental 
– El Vallès Oriental Avança”. Les entitats adherides esdevindran membres del Plenari i 
els correspondrà en aquest òrgan un vot a cadascuna  d’elles. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- L’adhesió de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a la Taula per al Desenvolupament 
Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança, per tal de 
col·laborar en l’objecte de sumar esforços, crear i acordar models d’actuació, compartir 
eines, racionalitzar i optimitzar els recursos i disposar d’informació coordinada per a 
millorar la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia al Vallès Oriental.  
 
Segon.- L’Ajuntament designa al senyor Iban Martínez Asensio, com a representant de 
de l’AJUNTAMENT en el Plenari de la Taula.” 
 

Oberta la deliberació, el regidor Iban Martínez explicà que feia sis mesos després de 
molt temps d’intentar arribar a acords, el Consell Comarcal va aconseguir posar 
d’acord a tots els agents per crear una taula per impulsar els llocs de treball a la 
Comarca. Les línies de treball eren les ja esmentades en l’acord i el que es volia era 
impulsar l’economia de la comarca. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents -16 
de 17-, que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
7 – APROVACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA I BON GOVERN PER A CÀRRECS 
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Examinat el Codi de conducta i bon govern per a càrrecs públics de l’Ajuntament 
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 el Codi de conducta i bon govern per a càrrecs públics 
de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, segons el text adjunt. 
 
Segon: Exposar-lo a informació pública i sotmetre’l al tràmit d’audiència als 
interessats per un termini de 30 dies, perquè puguin presentar-se reclamacions i 
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suggeriments que, si es produeixen la Corporació haurà de resoldre. Si no es 
produeixen al·legacions, el document es considerarà aprovat definitivament.” 

 
Acabada la lectura, el regidor Francisco León explicà que per elaborar aquest 
document s’havia pres de model l’aprovat per la Federació de Municipis de Catalunya, 
que també s’estava aprovant a diferents municipis, que aquest codi establia les 
obligacions dels regidors i que era necessari per a millorar la qualitat en transparència 
del nostre municipi. 
 
El regidor Iban Martínez manifestà que tot i que era un document pendent d’elaborar a 
Lliçà, les seves directrius ja es seguien de manera natural, i assenyalà que era un punt 
interessant el del respecte que en el dia d’avui tindria la seva importància. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents -16 
de 17-, que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
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 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Vist l’interès d’aquest Ajuntament per formar part del futur Consorci Català de 
Cervesa Artesa, que afavorirà a investigació, l’experimentació i formació de futurs 
empresaris en aquest sector. 
 
Atès que l’Ajuntament disposa d’espais per instal·lar la seu del futur consorci.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de compromís de creació del Consorci Català de 
Cervesa Artesa i la cessió d’espais de la finca de Can Malé.  
 
Segon.- Autoritzar al Sr. Alcalde a signar tota la documentació relativa a aquest 
acord. “ 

 
Oberta la deliberació, el regidor Iban Martínez informà que hi havia un error en 
l’anunciat de l’ordre del dia, ja que on deia “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” havia de dir “Aprovació del Conveni de compromís de creació del 
Consorci català de cervesa artesana i cessió d’espai de la finca de Can Malé”. 
Continuà dient que l’ajuntament formaria part del consorci i cediria els espais per 
desenvolupar una sèrie de projectes que gestionaria el propi consorci, per tot això,  
l’Ajuntament havia encarregat un estudi de viabilitat per instal·lar un centre tecnològic 
que anés lligat al municipi i que tingués sinergies amb el poble; en paral·lel, 
casualment, un empresari que necessitava créixer en el sector de la cervesa artesana 
s’havia mostrat interessat. Acabà dient que aquest sector estava molt vinculat amb la 
formació i investigació universitària, i de rebot al sector turístic, i que l’acord que es 
proposava era l’adopció d’un compromís de l’aposta que feia l’Ajuntament per a aquest 
projecte. 
 
A continuació, el Sr. Alcalde explicà que es tractava d’un projecte molt interessant i 
complert on confluïen diferents sectors, des del sector primari (cultiu de la civada), al 
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sector turístic, de formació, elaboració i investigació, entre d’altres, i que tot i que 
quedava molt per fer considerava que era una bona aposta tenir un projecte tan 
potent. 
 
El regidor Iban Martínez assenyalà que d’aquest sector hi havia menys de sis-centes 
empreses a l’estat espanyol i d’aquestes més d’un 50% a Catalunya, i que es tractava 
d’un producte que a Europa estava més a prop del sector vinícola que del del refresc, 
que era com es considerava a Espanya. 
 
El regidor Francisco León manifestà que era un projecte molt interesant que s’havia 
treballat des de diferents punts de vista, i en el que el tema agrari era molt important, 
tractant-se d’una bona oportunitat per a activar a la gent del camp. 
 
El regidor Manel Busquets digué que quan se li va plantejar el tema li va semblar una 
qüestió d’indústria però que després es va adonar que parlava de valors afegits. 
Considerava també que el consorci podia portar el nom del nostre municipi més enllà i 
a més fer poble. 
 
La regidora Angela Roca manifestà que el seu grup votaria en contra i cedí la paraula 
al regidor Francisco Javier Millán, que donà lectura al següent escrit: 
 

“1.- Es inadmisible la serie de irregularidades que derivan de este proceso para 
aprobar un Convenio que a toda prisa quiere aprobar este gobierno municipal. En el 
borrador que nos presentan hace 2 días nos hablan en el punto tercero como 
justificación de la cesión, entre ella, la producción de cerveza. En el punto número 
cuatro se hace mención a 2 empresas mercantiles como son Barcelona Beer 
Company y Arts Cervesers, así como en el primer punto del apartado de PACTOS, 
donde hacen referencia a las empresas mencionadas anteriormente, que no tienen 
relación con las firmantes en dicho convenio. 
 
2.- Existe un proceso participativo de los vecinos del pueblo para determinar el uso 
que se le dará a partir del próximo año de 2018 de la finca de Can Malé, por lo que 
es incompatible cerrar un convenio o acuerdo con empresas mientras no se aclare 
cuál será su uso definitivo consensuado con los vecinos y entidades de nuestro 
pueblo. 
 
3.- Hacen referencia en este convenio al compromiso de cesión de las naves 3 y 4, 
cuando solo la nave del tercer edificio ocupa unos 9.000 m2, ocupando la nave del 
primer edificio unos 3,000 m2, la del segundo edificio unos 1.700 m2, la del cuarto 
edificio unos 3.000 m2 y la Masía unos 340 m2. Por todo ello, los m2 que dicen 
sumar las naves 3 y 4 son totalmente erróneos. 
 
4.- Los 9.105 m2 que corresponden a la nave del edificio número 3 son un 53,56% 
de lo que ocupa la finca de Can Malé y ocupada actualmente por la empresa 
BIOKIT. 
 
5.- No tenemos claro de que lo que se recaude de la “producción de cerveza”, no 
sea solo con fin no lucrativo. 
 
6.- Pensamos que sería factible la posibilidad de arrendar alguna nave a alguna 
empresa o institución que éste interesada en aprovechar el espacio existente, no 
siendo lógico el desprenderse de unas instalaciones de forma totalmente gratuita. 
 
7.- Se cierra la vía con este convenio a cualquier otra iniciativa que pueda surgir de 
aquí hasta el próximo año de 2018. 
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8.- ¿A qué se deben estas prisas para aprobar un convenio exprés?  ¿No sabe este 
gobierno municipal que los responsables de sus decisiones recaen sobre ellos? 
¿Cómo puede decidir dicho gobierno sobre el futuro de unas instalaciones y 
terrenos que son hoy en día propiedad de todo el pueblo? Bueno, ¡lo dejaremos a 
criterio del Sr. Alcalde, que es el que tiene la última palabra! 
 
9.- Nosotros, la única voz de la oposición en Lliçà d’Amunt, porque ellos lo 
decidieron así al pactar los 4 grupos municipales para cobrar unas gratificantes 
retribuciones del ayuntamiento, nos eximimos de las consecuencias que puedan 
derivar de una decisión tan importante que seguro tomarán en contra de la 
democracia, sensatez y coherencia municipal.” 

 
El regidor Iban Martínez contestà que part del discurs no tenia cap relació amb el punt 
a tractar, i que només rebatria els aspectes que feien referència al projecte, dels que 
feia esment al sou dels regidors no en parlaria perquè no tenia cap sentit. Començà 
dient que les naus eren una part del complex i que el seu destí no era per implantar 
una fàbrica sinó que s’implantarien aules de formació, laboratoris d’investigació i una 
part per a producció. Pel que feia al nom de les empreses, assenyalà que eren les 
mateixes que constaven en l’esborrany presentat, però es feia servir la seva marca 
comercial. Continuà dient que aquestes empreses voldrien fer negoci, però el consorci 
no tindria finalitats lucratives, i que l’Ajuntament cediria gratuïtament un espai al 
consorci del qual formaria part. En relació a la capacitat productiva de l’empresa, 
afirmà que era una qüestió que es tractaria quan es constituís el consorci i no formava 
part del Conveni, i conclogué dient que el que estava clar era que les activitats del 
consorci generarien beneficis al municipi. 
 
El regidor Francisco Javier Millán manifestà que Mango havia pagat 191 milions per  
instal·lar-se a Lliçà d’Amunt, i en canvi a aquest consorci li sortiria gratis. El Sr. Alcalde 
li contestà que la cessió gratuïta era al Consorci i les empreses pagarien al Consorci. 
El regidor Millán digué que això no es contemplava al Conveni: contestant-li l’Alcalde 
que el document que ara es passava a aprovació era un compromís per la creació del 
Consorci, i quan s’aprovés el Consorci ja es detallarien tots aquests aspectes. Pel que 
feia al procés participatiu amb els veïns, digué que evidentment que se’ls escoltaria, 
però que qui finalment prendria la decisió seria el govern, i acabà assenyalant que es 
tractava d’una industria que tenia sentit que estigués en el camp i que hi havia moltes 
hectàrees al municipi que es podrien conrear. 
 
El regidor Francisco Javier Millán insistí en què es cedia la meitat de Can Malé i no ho 
veia clar, i que li semblava un projecte poc pensat. El regidor Iban Martínez li contestà 
que era un dels tres edificis el que es cedia, i que s’havia parlat amb la Universitat 
Rovira i Vigili, amb la d’Alacant i amb l’Escola Superior de Turisme, entre d’altres, i que 
el que potser li passava al senyor Millán, és que estava emprenyat perquè es trobava 
sol a l’oposició. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables dels regidors del PSC 
(6), ERC (5), ICV-EUIA (2), i CIU (1), que constitueixen majoria absoluta legal. Votaren 
en contra els regidors del PP (2). 
  
 
9 – IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA SOBRE LA 
TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS 
 
Es donà compte de la següent proposta d’acord: 
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“En data 5 de desembre de 2016 s'inicià expedient sancionador a la senyora Y.A. P., en 
relació a presumptes incompliments de la normativa vigent en matèria de tinença 
d’animals de companyia, en concret de gossos potencialment perillosos.   
La part interessada, davant el Plec de Càrrecs formulat el dia 5 de desembre de 
2016 i notificat el 16 de desembre de 2016, no ha presentat cap escrit d'al·legacions 
dins del termini atorgat a l’efecte. 
 
Segons dades de la Regidoria de Medi Ambient, la senyora Y.A. P. és propietària 
d’un gos de raça dog argentí sense determinar sense disposar de la llicència de gos 
potencialment perillós. Amb posterioritat, aquest Ajuntament té coneixement de què 
també és propietària d’un gos de raça dog argentí/boxer sense disposar de la 
llicència de gos potencialment perillós.    
 
Malgrat el temps transcorregut no s’ha donat compliment al requeriment municipal, 
constatant-se que cap dels gossos no consta al Registre específic del municipi d’animals 
perillosos 
Els fets esmentats suposen infraccions de l’Ordenança municipal reguladora de la 
tinença d’animals de companyia, en els apartats següents: 
 
Infraccions molt greus 
 
L’art. 64.12 de l’Ordenança tipifica les infraccions molt greus, entre les quals s’inclou 
tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència. 
 
L’article 67.2 de l’Ordenança estableix que les sancions derivades de les infraccions 
administratives contingudes en aquesta ordenança i que afectin a la tinença de 
gossos potencialment perillosos poden ser sancionades amb multes de 1.502,53 a 
30.050,61 les considerades com a molt greus. 
 
D’acord amb l’apartat 68 de l’Ordenança, en la imposició de sancions s’ha de tenir 
en compte entre d’altres, per a graduar la seva quantia, la transcendència social i el 
perjudici causat per la infracció comesa, la intencionalitat o negligència i la reiteració 
o reincidència en la comissió d’infraccions. 
 
A la vista d’aquests fets, en data de 5 de gener de 2017 es va  proposar la següent 
sanció, la qual va ser notificada a la interessada el 11 de gener de 2017: 
 
Primer: Al Ple d’aquest Ajuntament, autoritat competent per resoldre sobre la 
infracció de caràcter molt greu, que adopti la següent resolució: 
 
- Sancionar a la senyora Y.A. P., com a responsable de la infracció prevista a l’art. 64.12 
de l’Ordenança, consistent en tenir gossos o animals potencialment perillosos sense 
llicència, amb la imposició d’una multa de 1.502,53 €., a la vegada que requerint-la 
perquè, en el termini màxim de 15 dies, sol·liciti la llicència administrativa de tinença de 
gossos potencialment perillosos, advertint-la que en cas de no fer-ho podran imposar-se 
multes coercitives d’acord amb les normes de procediment administratiu 
 
Atès que la senyora A. no va interposar cap tipus d’al·legació davant la proposta de 
resolució, és pel que aquesta proposta de resolució va esdevenir ferma. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es proposa 
al ple de l’Ajuntament que adopti els següents acords: 
 
ACORDA: 
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Primer: Sancionar a la senyora Y.A. P., com a responsable d’una infracció molt greu, 
prevista en l’art. 64.12 de l’Ordenança, consistent en tenir gossos o animals 
potencialment perillosos sense llicència 
 
Segon: Conseqüentment, imposar a la senyora Y.A. P. una sanció de 1.502,53 €., a la 
vegada que requerint-la perquè, en el termini màxim de 15 dies, tramiti la llicència 
administrativa de tinença de gossos potencialment perillosos, advertint-la de que en cas 
de no donar compliment a aquest ordre s’imposaran multes coercitives d’acord amb les 
normes vigents del Procediment Administratiu. 
 
Tercer: Notificar el contingut d’aquest acord a la interessada.” 

 
Acabada la lectura, el regidor Francisco León explicà que s’estava intentant controlar tots 
els animals domèstics i que aquests que es sancionava ara eren gossos potencialment 
perillosos, que s’havien fet diferents requeriments als propietaris i que la sanció era l’últim 
pas. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents -16 de 17- 
que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
10 - RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT DE TASQUES  DE L’ARQUITECTE 
MUNICIPAL 
 
Es donà compte de la següent proposta d’acord: 
 

“El Sr. S. P. G. que presta serveis a l’Ajuntament com a personal funcionari interí 
realitzant les tasques d’arquitecte municipal i coordinador de la brigada municipal, 
ha sol·licitat davant d'aquest Ajuntament el reconeixement de compatibilitat per 
poder exercir funcions sota la categoria d’arquitecte privat.  
 
Vist l'informe emès per la Tècnica mitja de recursos humans, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Reconèixer la compatibilitat per poder realitzar tasques com a arquitecte en 
l’àmbit privat al senyor S. P. G., 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 del nostre municipi. 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. 
 
- La feina no requereixi la presencia 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. 
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- L’horari de l’activitat esmentada ha d’ésser fora de l’establert a l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt, així mateix, l’autorització de la compatibilitat està condicionada a 
l’estricte compliment de la jornada i l’horari pactat amb ell. 
 
- No es gaudeixi d’una reducció de la jornada de treball per cura de menors 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i al Registre de Personal.” 

 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents -16 de 17- 
que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
11 – RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT DE TASQUES D’UNA REGIDORA 
DE L’AJUNTAMENT 
 
Abans de donar lectura a questa proposta, la regidora Lourdes Estéfano abandonà la sala 
per tractar-se d’un assumpte del seu interès. Tot seguit es donà compte de la següent 
Proposta d’acord: 
 

“La senyora Lourdes Estéfano Orozco ha sol·licitat davant d’aquest Ajuntament, la 
declaració de compatibilitat del seu càrrec com a regidora delgada en matèria 
d’obres, infraestructures, equipaments i habitatge amb dedicació parcial amb 
l'activitat privada d'Arquitecte tècnic. 
 
L'article 75 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local estableix que, els 
membres de les Corporacions Locals que percebin retribucions per l'exercici dels 
seu càrrec amb dedicació parcial podran exercir la seva activitat només amb un 
límit que és el de la qüestió horària, atès que hauran de desenvolupar la seva 
activitat fora de la jornada que tingui establerta de dedicació a l’Ajuntament, essent 
necessari per poder exercir aquestes, la declaració de compatibilitat del Ple prevista 
a l'article 10 del Reglament d'organització i funcionament de les Entitats Locals. 
 
Atesa la necessitat que el Ple declari la compatibilitat de l'exercici del càrrec de 
regidora amb dedicació parcial i l'exercici de l'activitat d'arquitecte tècnic. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es 
proposa al Ple l'adopció del següent acord: 
 
1r.- Declarar la compatibilitat de la senyora Lourdes Estéfano Orozco com a 
regidora amb dedicació parcial amb l'exercici de l'activitat d'Arquitecte tècnic, 
excepte quan es donin les causes d'abstenció, que faran que no pugui participar en 
la deliberació i acord a prendre en l'expedient de referència.” 

 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents -15 de 17- 
que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
Acabada la votació d’aquest punt, es reincorporà a la sessió la regidora Lourdes Estéfano. 
 
 
12 – MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER UNA SOCIETAT DIGITAL A 
CATALUNYA 
 
Es donà compte de la següent Moció proposada per l’equip de govern municipal: 
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“Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació, amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n 
deriven, i la capacitació de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors 
estratègics per assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les Administracions 
Públiques, la competitivitat de les empreses, i en general, la millora de la qualitat de 
vida de les persones.  
 
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement 
haurà de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una 
Administració més intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar 
conceptes com ara govern obert, transparència, gestió intel·ligent de la informació, 
interoperabilitat o seguretat, que  impacten transversalment en l'accés, la prestació i 
la millora dels serveis públics. 
 
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es 
fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions 
electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc 
d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una societat avançada, 
pròspera i cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les Administracions 
Públiques, la ciutadania i les empreses. 
 
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i 
coordinada pel conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern 
de la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les 
entitats municipalistes ACM i FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el 
Pacte Nacional per a una Societat Digital. 
 
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes 
es comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions 
públiques  i els actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics 
d’actuació: 
 

- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de 
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els 
territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya. 
 

- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de 
tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de 
fer una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç. 
 

- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català 
(smartCAT), tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant 
suport a les empreses per fer de Catalunya un Smart Region de referència 
internacional. 
 

- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la 
ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova 
societat digital. 
 

- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la 
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà 
per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures 
necessàries. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 

 
Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 
24 d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, 
la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, 
l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el 
Consorci Localret, i impulsar les accions necessàries per a col·laborar en la 
implementació dels objectius d'aquest Pacte. 
 
Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació 
de Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència 
de la Generalitat de Catalunya. 

 
Acabada la lectura, el regidor Iban Martínez explicà que es tractava de donar suport a 
aquest pacte per tan d’impulsar que les noves tecnologies s’implantessin a 
l’administració pública. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents -16 de 17- 
que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
13 – MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
RELATIVA A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA  
 
Es donà compte de la següent Moció proposada per l’equip de govern municipal: 
 

“Atès que per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de 2017,  
s’han declarat inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 
16/1989, de 5 de juliol, de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana del Territori Històric de Guipúscoa, però únicament en la mesura 
que sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. 
 
Atès que la sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a terme les 
modificacions o adaptacions del règim legal de l’Impost sobre l’Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d’inexistència 
d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes. 
 
Atès que, si bé el TC encara no s’ha pronunciat sobre la regulació de l’IIVTNU 
continguda al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el  Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), el text dels articles 107 i 110.4 
d’aquesta llei és pràcticament idèntic al de les disposicions de la norma foral de 
Guipúscoa declarades inconstitucionals, raó per la qual podem preveure que el TC, 
quan s’hagi de pronunciar sobre els esmentats articles del TRLHL que regulen el 
que popularment es coneix com a pressupost sobre la plusvàlua,  ho farà en termes 
equivalents als de la Sentència de referència. 
 
Atès que l’aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments 
haguessin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte d’IIVTNU 
en relació a terrenys que no havien experimentat un increment de valor, com a 
conseqüència d’una regulació estatal incorrecta els efectes negatius de la qual no 
s’han d’assumir, en cap cas, pels ens locals afectats.  
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es 
proposa al ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència,  un projecte de 
llei de modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de 
valor del sòl deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest impost en 
els termes establerts a l’esmentada Sentència del TC. 
 
Segon.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de  Pressupostos Generals 
de l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el 
cas que, per efecte d’una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a 
la devolució de quantitats liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a 
terrenys el valor dels quals no havia experimentat cap increment. 
 
Tercer.- Posar a disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent a la 
gestió i liquidació de l’impost sobre l’increment de Valors del Terrenys de 
Naturalesa Urbana.   
 
Quart.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al 
voltant del finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes 
administracions sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient 
les competències que els pertoquen. 
 
Cinquè.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del 
Parlament de Catalunya,  del Congrés de Diputats i del Senat, a l’FMC i l’ACM.” 

 
Oberta la deliberació, el senyor Alcalde explicà que hi havia hagut tres sentències que 
havien resolt que quan no hi havia augment de valor del terreny, no s’havia d’aplicar 
l’impost, i vist que això tenia incidència a les hisendes locals, es demanava a l’Estat 
perquè treballés en aquest tema. 
 
El regidor Iban Martínez assenyalà que el 2004 els municipis havien recaptat 445 
milions d’euros per aquest impost, el que suposava un deu per cent dels seus 
ingressos i per tant era important que es busqués una solució. 
 
El regidor Francisco Javier Millán preguntà quan representava per a Lliçà d’Amunt; 
contestant el Sr. Alcalde que a dia d’avui no hi havia cap ingrés detectat on es 
complissin aquestes característiques establertes a les sentències, però que el que 
calia era tenir una visió de país.  
 
Posat a votació, la Moció fou aprovada pels vots favorables dels grups del PSC (6), ERC 
(5), ICV-EUIA (2) i CIU (1), que constitueixen majoria absoluta legal. S’abstingueren de 
votar els regidors del PP (2). 
 
 
14 – AFERS URGENTS 
 
No se n’han presentat. 
 
 
15 - MOCIONS 
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15.1.- MOCIÓN CONTRA LA PRECARIEDAD DE LOS/LAS JÓVENES 
INVESTIGADORES 
 
Es donà compte de la següent Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA: 
 

“Dese el inicio de la crisis –desde 2010 a 2016- el Estado español redujo su inversión en 
I+D en 2.845 millones de euros y se perdieron más de 10.000 investigadores El ingente 
esfuerzo para formar a este capital humano se ha dilapidado o simplemente regalado a 
nuestros países vecinos, que sí garantizar la continuidad de sus instituciones y 
sistemas. Aquí, por el contrario, parecemos incapaces de retener a una generación que 
había alcanzado niveles internacionales en su formación y experiencia profesional. 
 
Estos recortes se llevaron a cabo a pesar de la elevada eficiencia de nuestro sistema de 
I+D. Los bajos salarios, la elevada precariedad laboral, la escasez de financiación o el 
escaso interés empresarial privado, no impidieron a nuestra producción científica y 
tecnológica alcanzar niveles de eficiencia (productividad/euro) iguales o superiores a los 
de los países del G-8. 
 
Los recortes han supuesto una grave descapitalización humana, logística i de 
infraestructuras en nuestro sistema de I+D. Se han cerrado definitivamente laboratorios 
e infraestructuras científicas que habían costado millones de euros y que volverá a 
costar millones recuperar, si algún día vuelven a estar disponibles. 
 
Nuestra I+D está herida de gravedad, y si no se cambia radicalmente el rumbo nuestros 
investigadores seguirán abandonando el `país y la  investigación estará condenada a la 
irrelevancia. 
 
Esta situación es de especial gravedad para los más jóvenes, quienes soportan tasas 
de temporalidad y encadenamiento de contratos precarios y proyectos que, en muchos 
casos, ni siquiera pueden desarrollar en nuestro país, lo que les condena a un éxodo 
con nefastas consecuencias para la consolidación de sus carreras y proyectos de futuro. 
 
Es absolutamente urgente revertir este panorama y situar la investigación, el desarrollo 
y la innovación como una prioridad política y social para todo el país. Y es prioritario  
valorar la situación de nuestros jóvenes, y cómo ésta revierte en la incapacidad para 
salir de una crisis cuyas tasas de desigualdad y exclusión han quedado como un 
problema permanente.  
 
Esta situación se ha visto expuesta a la opinión pública en las últimas semanas, por el 
cambio en los contratos predoctorales de miles de jóvenes sin comunicación alguna y 
cuya respuesta ha forzado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a comunicar que 
procederá a restituir el código previo (401) en lugar del 420 en el que había encuadrado 
los contratos citados. 
 
La temporalidad en el empleo de los trabajadores en la ciencia, como en otros ámbitos, 
no se resolverá con la rectificación de errores administrativos. Lo que sigue en primer 
término es la falta de estabilidad como un hándicap para la consolidación de las 
investigaciones como motor de desarrollo del país. 
 
Es imprescindible un Pacto por la Ciencia que apueste por el impulso a la investigación, 
el desarrollo y la innovación como prioridad y no como un lujo prescindible. Además, 
seguiremos exigiendo el cese de los bajos salarios, la precariedad laboral y la escasez 
de recursos en el sector llamado a ser un pilar en un modelo económico alternativo 
basado en el conocimiento, y recogiendo una preocupación social de primer orden. 
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Por todo ello el Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt  adopta los siguientes ACUERDOS: 
 
1.- Instar al gobierno a impulsar la investigación, desarrollo e innovación y valorar la 
pérdida de recursos humanos y materiales de investigadores e investigadores jóvenes 
en los siguientes términos: 
 
2.- Instar a las CCAA y al gobierno central a eliminar totalmente los límites a la tasa de 
reposición de empleo público en el sector de I+D, permitiendo la incorporación de 
nuevos recursos humanos de acuerdo con las necesidades reales del sistema de I+D+i. 
 
3.- Elaborar un censo de aquellos y aquellas jóvenes del municipio que han tenido que 
verse obligados a marchar de sus ciudades y pueblos en busca de proyectos, contratos 
o becas que les permitan continuar sus carreras profesionales y académicas iniciadas 
en España, con la pérdida de recursos y el impacto negativo que tiene en sus lugares 
de origen desde el punto de vista económico y social. 
 
4.- Instar al Gobierno del Estado español a evaluar el impacto que tiene la pérdida de 
investigadores en nuestro país; y adquirir el compromiso de dar estabilidad a las 
carreras investigadoras de nuestros y nuestras jóvenes, que permitan que el potencial 
de transformación social que suponen revierta en nuestras Universidades, Centros de 
investigación y Hospitales públicos. 
 
5.- Instar al gobierno del estado español a tomar las medidas necesarias para combatir 
la precariedad, especialmente juvenil, entendida como una imposición desde el empleo 
o la falta de este, falta de recursos, vivienda, oportunidades, acceso a servicios y salidas 
en igualdad para construir un futuro desde su condición de jóvenes. Y poner todos los 
medios al alcance de ayuntamientos y CCAA para frenar el éxodo y revertir la 
precariedad. 
 
6.- Dar traslado del siguiente Acuerdo al gobierno del Estado Español y a los distintos 
grupos parlamentarios de las Cortes generales.” 

 
Oberta la deliberació, el regidor Antonio Polo explicà que una de les generacions més 
preparades es veia obligada a marxar del país degut a les retallades del Partit Popular, que 
havia deixat d’apostar per a aquest sector. 
 
El regidor Iban Martínez afegí que considerava que era desesperant perdre tot aquest 
capital humà, forçant a la gent a que marxés per la decisió d’un govern, per això el seu grup 
votaria a favor de la Moció. 
 
El regidor Manel Busquets digué que el seu grup votaria a favor, atès que li semblava 
mentida que no es pogués aprofitar el talent després de la inversió efectuada, i que es 
veiessin obligats a marxar del país. 
 
El senyor Alcalde digué que el seu grup votaria a favor, ja que era una llàstima perdre 
capital humà molt format, perquè es veia obligat a marxar. 
 
La regidora Àngela Roca manifestà que el seu grup votaria en contra, i cedí la paraula al 
senyor Francisco Javier Millán, que donà lectura al següent escrit: 
 

“Es imposible no estar de acurdo en la importancia que se debe asignar al talento o al 
capital humano como factor en la función de producción de una economía moderna, 
apoyada en el crecimiento innovador, en los servicios  y en el conocimiento. La 
globalización y las nuevas tecnologías requieren de una fuerza de trabajo cada vez más 
capacitada. Esto es, sobre todo, el deber último del sistema educativo: la formación 
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afecta al desarrollo económico y social de muchas maneras, mejorando el mercado de 
trabajo tanto en términos de tasas de empleo como en ingresos, pero también la calidad 
de vida y la participación social. Invertir en capital humano es la forma más eficaz de 
promover el crecimiento, pero también de crear sociedades equilibradas, vivas, 
participativas (OCDE). Por esto todo el empeño del Gobierno español, de este y de los 
futuros, debe incidir en un esfuerzo constante por mejorar la educación e incrementar 
las habilidades de los estudiantes y trabajadores. 
 
Atraer talento al país es una tarea en la que intervienen múltiples factores. La calidad de 
vida y clima no bastan. Entre los más importantes está la disponibilidad de 
financiamiento para el emprendedor y para el innovador. El Gobierno ha reiterado que 
su objetico fundamental ha sido favorecer la recuperación y poner al país en una senda 
de crecimiento económico sostenible, pero también impulsar un cambio en modelo 
productivo, mediante leyes tan importantes como la ley de Apoyo a los Emprendedores 
y la Ley de Fomento a la Financiación Empresarial, que proveen soluciones para el 
financiamiento a la empresa, que facilitan su implantación y su crecimiento y, en última 
instancia, el crecimiento de la productividad. Este es un aspecto muy importante, pero 
pocas veces resaltado, la relación entre tamaño de la empresa y productividad y 
crecimiento es inequívoca, y por ello este Gobierno ha adoptado diversas iniciativas 
para hacer fluir capital y crédito a la empresa innovadora, que genera valor añadido y 
puentes de trabajo y oportunidades para importar talento. 
 
Con el fin de atraer y consolidar los recursos humanos para la investigación:  
 
-. Desde la X Legislatura se han incrementado las ayudas del Programa de promoción 
de Talento y su Empleabilidad en I+D+i. Se han añadido nuevas convocatorias que 
refuerzan la incorporación de investigadores en las empresas: Doctorados industriales. 
 
-. Dentro del Plan de garantía juvenil se ha publicado una nueva convocatoria mediante 
la que han concedido 1350 contratos de 2 años a titulados menores de 25 años para 
trabajar en el ámbito de la I+D en universidades y entidades de investigación del sector 
público. 
 
-. La ayudas predoctorales para la formación de doctores han aumentado su dotación y 
se han convertido en contratos de 4 años (anteriormente eran 2 años de beca y dos de 
contrato, contratos en lugar de becas).” 

 
Posat a votació, la Moció fou aprovada pel vot favorable dels grups PSC (6), ERC (5), ICV-
EUiA (2) i CIU (1), que constitueixen majoria absoluta legal. Hi votaren en contra el dos 
regidors del PP 
 
 
15.2.- MOCIO EN SUPORT AL DRET A VOT ALS 16 ANYS 
 
Es donà compte de la següent Moció presentada pel grup municipal del PSC: 
 

“L’exercici del vot és la màxima expressió de l’exercici del dret a la ciutadania. 
Encara que a la major part dels estats democràtics aquest dret s’assoleix a l’edat 
dels 18 anys, són molts els estats que estan començant a valorar la idea de 
rebaixar-la fins als 16 anys. De fet, el juny de 2007 Àustria va aprovar una reforma 
de la llei electoral que va permetre als i les joves majors de 16 anys poder votar en 
tots els sufragis universals, esdevenint el primer país europeu que instaura aquesta 
mesura. Països com Xipre, Argentina, Malta, Brasil, Noruega, … han anat rebaixant 
la seva edat per poder votar en una edat inferior als 18 anys. Tot i que l’edat legal 
per votar a Espanya està limitada per la Llei Orgànica de Règim Electoral General 
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(LOREG), i malgrat que a la Constitució Espanyola no es recull l’edat per poder 
votar, sí es reconeix que “Els poders públics promouran les condicions per a la 
participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític i social”. 
 
Per tant, des del Grup Municipal Socialista de Lliçà d’Amunt creiem que és prioritari 
portar a terme mesures per fomentar la participació juvenil, entre les quals ha 
d’estar la rebaixa de l’edat legal de vot. No oblidem que les fronteres de la joventut 
són cada cop més difuses, tant pel que correspon al seu inici com a la seva 
finalització. Així, a dia d’avui el i la jove de 16 anys ja té capacitat per assumir tota 
una sèrie de responsabilitats, com treballar, pagar impostos, decidir en quant a la 
seva salut… És indubtable que l’adquisició d’aquestes responsabilitats ha d’anar 
acompanyada d’unes obligacions, però és inacceptable que els i les joves no 
puguin tenir la capacitat per exercir certs drets. 
 
Aquesta modificació ja s’inclou en resolucions del Consell d’Europa, així com de les 
principals entitats juvenils a diferents nivells (European Youth Forum, CJE i CNJC, 
entre altres), que l’han vingut defensant llargament per tal de millorar la participació 
i la qualitat democràtica. I és que no hi ha dret més fonamental i bàsic per tot 
ciutadà que el dret al sufragi, ja que afecta directament a la construcció del model 
polític, econòmic i social en el que es viu. Rebaixar l’edat de vot permetrà: 
 
+ Donar una formació política més acurada durant el període de l’adolescència, 
establint programes educatius que culminarien la finalització dels estudis obligatoris 
amb l’exercici ple de la ciutadania. 
 
+ Estimular la participació política dels i les joves, en incrementar el seu sentiment 
de responsabilitat cap als afers públics. 
 
+ Una major capacitat d’incidència dels i les joves en la definició de l’agenda 
pública, ja que, al poder influir sobre els governants i sobre els processos de pressa 
de decisions que els afecten, farà que els seus problemes i necessitats adquireixin 
una major importància. 
 
A més, cal recordar que el Parlament de Catalunya va aprovar en el Ple Monogràfic 
sobre la situació de la Joventut, de juliol 2013, una resolució que expressava la 
necessitat d'avançar cap el reconeixement del dret a vot als 16 anys. 
 
Per tot això, des del Grup Municipal Socialista de Lliçà d’Amunt instem a iniciar els 
canvis legislatius necessaris per tal de modificar la LOREG, per tal adaptar-la a la 
realitat actual i reconèixer als majors de 16 anys el dret de sufragi, tant per escollir 
com per ser escollits.  
 
La desafecció política i la manca de participació dels i les joves és una realitat, i 
estem convençuts que avançant l’edat de vot facilitarem la formació d’una 
generació de joves socialment responsables. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de Lliçà d’Amunt proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat que 
impulsi els canvis legislatius necessaris per tal de fixar el dret a vot a partir dels 16 
anys.  
 
SEGON. Demanar al Congreso de los Diputados i al Govern de l’Estat que facin els 
canvis legislatius necessaris per tal de fixar el dret a vot a partir dels 16 anys.” 
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Oberta la deliberació, el regidor Iban Martínez manifestà que aquesta llei estava plena 
d’anacronismes, com els de la jornada de reflexió i la publicació d’en questes, entre d’altres. 
Així mateix, digué que considerava que si els majors de 16 anys podien ser jutjats i signar 
un contracte de feina, també haurien de poder votar, i que si podien decidir l’interès 
augmentaria i hi hauria més participació. Assenyalà també que ERC havia votat 
favorablement l’any 2016 a aquesta modificació, i el PSOE hi havia votat en contra. 
 
El regidor Antonio Polo manifestà que el seu grup votaria a favor, perquè resultava 
contradictori que una persona de setze anys pogués prendre quasi totes les decisions i que 
en una de les més importants, com era la de votar, no ho pogués fer. 
 
El regidor Manel Busquets digué que el seu grup votaria a favor, perquè si s’era 
responsable legal per a signar un contracte també se’n era per signar un contracte. 
 
La regidora Ángela Roca digué que el seu grup hi votaria en contra, i donà lectura al 
següent escrit: 
 

“Los ordenamientos jurídicos suelen establecer un límite de edad, llamado la mayoría de 
edad, que determina el paso a la capacidad de obrar plena, es decir, la posibilidad de 
ejercer por sí mismo los derechos y obligaciones propios de su persona y sus bienes. 
Nuestro Código Civil reconoció la mayoría de edad a los dieciocho años desde 
noviembre de 1978 –antes era a los veintiuno como bien se ha dicho- y nuestra 
Constitución en su artículo 12 lo declara igualmente, siendo a partir de esa edad cuando 
se obtiene plena capacidad para realizar actos jurídicos válidos y ser responsable de los 
mismos, es decir, se puede votar y ser votado, firmar cualquier tipo de contrato, comprar 
o vender cosas, ejercer acciones jurídicas, ser titular de negocios. En definitiva, ser 
responsable personalmente de las consecuencias de todos sus actos. Adelantar la edad 
de voto a los dieciséis años en España no sería consecuente con nuestro marco 
jurídico, aunque existen argumentos a favor. Es cierto, como han dicho ustedes, que a 
esa edad un joven tiene derecho a acceder legalmente al mercado laboral, de dar su 
pleno consentimiento a un tratamiento médico o a mantener relaciones sexuales con un 
adulto y que tiene responsabilidades penales, pero olvidan decir que estas 
responsabilidades  son las que contempla la Ley del Menor y no el Código Penal. 
Porque un menor de dieciocho años no puede ingresar a la cárcel ni cumple las mismas 
penas que un adulto. También olvidan respeto al ámbito laboral que los menores que 
quieran trabajar necesitan la autorización de sus padres. Rebajar la edad para votar a 
los dieciséis años implicaría también rebajar la edad penal y la edad laboral, ya que si 
no se hace así estaríamos ante una enorme demagogia, consistente en ganarse el favor 
de los menores concediéndoles el derecho a voto pero, al mismo tiempo, declarándoles 
inmaduros e irresponsables para trabajar o para rendir cuentas ante la justicia. 
Declararles responsables para el voto pero no para el trabajo  o para la prisión sería 
convertir a nuestros votantes en unos privilegiados con los mismos derechos que el 
resto de los ciudadanos pero no con las mismas obligaciones. Esto va en contra de 
nuestra Constitución española porqué va en contra de la igualdad de todos los 
españoles. De lo anterior se desprende que adelantar el voto a los dieciséis años no 
solo supondría reforma la Ley Orgánica del Régimen Electoral general sino también 
modificar el artículo 12 de nuestra Constitución. Por otro lado, creo que es conveniente 
que se sepa que el límite de la mayoría de edad fijada en nuestro ordenamiento está 
equiparado con el de la mayoría de países, ya que, como ya se ha dicho, solo en ocho 
países del mundo se puede votar a los dieciséis años, en otros como Japón a los veinte, 
en Kuwait a los veintiuno y en Irán, por el contrario, a los quince.” 
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Posat a votació, la Moció fou aprobada pel vot favorable dels grups PSC (6), ERC (5), ICV-
EUiA (2) i CIU (1), que constitueixen majoria absoluta legal. Hi votaren en contra el dos 
regidors del PP 
 
 
15.3.- MOCIÓ SOBRE LA RÀTIO DE 20 ALUMNES EN L’ENSENYAMENT 
 
Es donà compte de la següent Moció presentada pel grup municipal del PSC: 
 

“Atès que la ràtio és un dels indicadors dels quals disposem a l'hora de mesurar la 
qualitat de l'educació i és una prioritat per assolir aquest objectiu, posem de 
manifest que: 
 

 La baixada de ràtio a 20 alumnes té un efecte positiu sobre el rendiment acadèmic de 
l'alumnat i sobre les pràctiques pedagògiques del professorat, i ha de ser entès com una 
oportunitat davant el descens demogràfic. 

 Permet un ensenyament més individualitzat i una correcta atenció a les necessitats de 
l'alumnat. 

 Garanteix una major satisfacció professional del professorat perquè pot dedicar més 
temps a l'ensenyament i reduir les intervencions no acadèmiques. 

 Facilita la possibilitat d'implantar noves metodologies d'innovació a l'aula. 
 Afavoreix la implicació familiar en l'educació dels infants 

 
Per aquests motius i d’acord amb la Resolució 175/XI del Parlament de Catalunya 
sobre el tancament de línies d’ensenyament i sobre les ràtios d’alumnes que insta el 
Govern a aquests efectes,  l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt vol manifestar el seu 
posicionament i aprovar la següent: 
 
MOCIÓ  
 
L'Ajuntament de Lliçà d’Amunt durà a terme totes les accions necessàries per tal 
d'instar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a: 
 

 Mantenir en funcionament totes les línies i tots els grups educatius 
  
 Adequar la ràtios per interès general a la demanda del municipi amb una ràtio base 

de 20 alumnes a P3 (modificació del Decret 75/2007, del 27 de març, pel qual 
s'estableix el procediment d'admissió d'alumnat als centres i modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació, on s’estableix la base legal màxima). 

 Comunicar aquest acord al president de la Generalitat, a la consellera 
d'Ensenyament, al Consell Escolar Municipal, i a les escoles del municipi. 
PP: 
 
El que proposa la moció és millorar les condicions dels docents i de l’alumnat, i 
defensem, com hem defensat altres vegades, la rebaixa de les ràtios. El partit 
popular ha donat suport a aquesta proposta en el parlament de Catalunya. Cal tenir 
ptresent, tanmateix, que aquestes reduccions seran més difícils en secundària que 
en infantil. Recordem que les ràtios mitjanes en molts municipis, a infantil i primària, 
després de la preinscripció i per la matriculació, en infantil es mouran al voltant de 
20, però que en el cas de secundària, per raons demogràfiques però a l’inrevés, 
tenim una situació inversa. 
 
Som favorables a les reduccions de les ràtios d’alumnes per unitat que calguin en 
cada localitat per a garantir la continuïtat de totes les línies actuals, amb la finalitat 
de millorar l’atenció als alumnes i, per tant, la qualitat educativa. Tanmateix, en 
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relació a la modificació del decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el 
procediment d’admissió de l’alumnat als centres d’ensenyament sufragats amb fons 
públics, no estaríem a favor de restringir la llibertat d’elecció de les famílies, perquè 
nosaltres la llibertat d’elecció de les famílies és un valor superior que cal respectar.” 

 
Oberta la deliberació, el regidor Fran Sánchez manifestà que per a aconseguir una 
millora qualitativa de l’educació en comptes de tancar aules, es podrien abaixar les 
ràtios.  
 
El regidor Iban Martínez manifestà que el seu grup votaria a favor, perquè tots els 
passos que es poguessin fer per a millorar la qualitat educativa havien de ser 
recolzats, però també era veritat que no es podien limitar a aprovar una moció quan 
s’acostaven les dates de matriculació, que per a això s’havia de treballar conjuntament 
amb temps, i aprofitava aquest moment per tornar a oferir la ma per anar conjuntament 
a treballar a favor de les escoles del municipi. 
 
El regidor Francisco León digué que el seu grup votaria a favor, atès que era evident 
que l’educació millorava amb vint nens per aula, que no amb 38, i manifestà que el 
model educatiu havia de ser més de qualitat que de quantitat. 
 
El regidor Manel Busquets digué que votaria a favor, atès que tot el que fos per a 
millorar els tindria al seu costat. 
 
La regidora Ángela Roca digué que el seu grup votaria a favor, i llegí el següent escrit: 
 

“ El que proposa la Moció és millorar les condicions dels docents i de l’alumnat, i 
defensem, com hem defensat altres vegades, la rebaixa de les ràtios. El Partit 
Popular ha donat suport a aquesta proposta en el Parlament de Catalunya. Cal tenir 
present, tanmateix, que aquestes reduccions seran més difícils en secundària que 
en infantil. Recordem que les ràtios mitjanes en molts municipis, a infantil i primària, 
després de la preinscripció i per la matriculació, en infantil es mouen al voltant de 
20, però en el cas de secundària, per raons demogràfiques però a l’inrevés, tenim 
una situació inversa. 
 
Som favorables a les reduccions de les ràtios d’alumnes per unitat que calguin en 
cada localitat per a garantir la continuïtat de totes les línies actuals, amb la finalitat 
de millorar l’atenció als alumnes i, per tant, la qualitat educativa. Tanmateix, en 
relació a la modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el 
procediment d’admissió de l’alumnat als centres d’ensenyament sufragats amb fons 
públics, no estaríem a favor de restringir la llibertat d’elecció de les famílies, perquè 
per nosaltres la llibertat d’elecció de les famílies és un valor superior que cal 
respectar.” 

 
Posat a votació, la Moció fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
15.4.- MOCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS DE RECICLATGE D’OLI 
DOMÈSTIC AL MUNICIPI 
 
Es donà compte de la següent Moció presentada pel grup municipal del PP: 
 

“Actualment, a Lliçà d’Amunt, hi ha una àmplia consciència sobre la pràctica del 
reciclatge, i és per això que des de les institucions públiques hem de posar a l’abast 
de la ciutadania tots els mitjans possibles i necessaris per afavorir aquesta pràctica. 
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Des de l’Ajuntament s’ha d’afavorir i impulsar totes les pràctiques de reciclatge 
possibles. 
 
Una acció més amb aquest objectiu seria la instal·lació de contenidors per a la 
recollida i reciclatge d’olis d’ús domèstic. 
 
Un dels grans reptes als quals s’enfronten les grans i petites ciutats és la d’evitar 
que els ciutadans facin fora pel desguàs de la pica l’oli procedent dels fregits. 
 
Perquè es proposa aquesta iniciativa: 
 

- Perquè el 97% de l’oli utilitzat a les llars per cuinar acaba tirant-se per l’aigüera i 
causant seriosos problemes mediambientals. 

- Perquè a Espanya, s’estima que dos terços d’aquest residu acaba a les 
clavegueres, de manera que ocasiona diversos perjudicis: embussos en 
canonades, treball extra per a les plantes de tractament d’aigües residuals –el que 
increment ala seva factura, que paguem tots-, contribueix a la reproducció de 
bacteris potencials nocives en les canonades amb els consegüent augment de 
plagues urbanes i la generació de males olors a les cases. 

- Un recent estudi assenyala que hi ha un consum anual per persona i any de 10 
litres d’oli dels anuals 6 litres són susceptibles de ser reciclats. 

- En total, Espanya mou uns 180 milions de litres d’oli vegetal usat anuals. 
- Perquè 1 litre d’oli usat contamina 1.000 litres d’aigua. 
- Perquè un habitant consumeix 20 litres d’oli a l’any. 4 d’aquests litres es rebutgen. 
- Perquè depurar 1 kg de greixos pot arribar a assolit un cost d’entorn a2.50 euros. 

 
Quins són els beneficis del reciclatge dels olis de cuina per a la ciutat: 
 

- Eliminar un residu altament contaminant de la xarxa de clavegueram 
- Facilitar la reutilització de l’aigua depurada 
- No obstruir les canonades 
- Disminuir la probabilitat de proliferació d’organismes perjudicials per a la salut i les 

males olors 
- Reduir de substàncies nocives en la combustió respecte a la combustió de 

productes derivats del petroli 
- Reduir la depuració d’aigües residuals 
- Fomentar el desenvolupament de tecnologies a Espanya per a la fabricació de 

biocombustibles 
- Reduir la dependència energètica amb l’exterior 
- Crear llocs de treball en l’àrea de gestió de l’oli i fabricació de biocombustibles. 

 
La gestió de residus té el difícil repte de fer-se compatible amb una adequada 
protecció del medi ambient. 
 
Els ciutadans són conscients dels problemes ambientals de l’abocament dels olis de 
cuina de les cases, però es troben en dificultats per dipositar aquest residu amb 
facilitat. 
 
La llunyania de les deixalleries del municipi, fan desistir moltes vegades als nostres 
veïns del reciclatge de l’oli domèstic, ja que després d’acumular a casa, cal 
traslladar-se fins a aquests punts nets més propers. 
 
Des d’aquest grup considerem que és indispensable vetllar per la correcta gestió 
dels residus que generem, entre ells el de l’oli domèstic usat. 
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No n’hi ha prou amb recollir i tractar residus, sinó que cal fer un pas més. 
 
L’oli usat té moltes altres sortides. Indústries tan diverses com la química, la 
cosmètica o la farmacèutica s’aprofiten d’aquest residu per elaborar adobs, 
vernissos, cera, cremes, detergents, sabons, lubricants, pintures, espelmes, etc. 
 
La deixalla d’oli anual per família amb una mitjana de 4 membres s’ha calculat que 
suposa de 18 a 24 litres. 
 
La idea principal és reutilitzar una gran part de les ampolles d’oli que van a les 
escombraries després del seu ús com a sistema per al reciclatge d’oli domèstic. 
 
Molts són els ajuntaments que han implantat aquests contenidors en el seu territori 
en els darrers anys, com són Cardedeu, Montcada i Reixac, Sant Quirze del Vallès, 
Balaguer, Calella, el Prat, Parets, Castellar del Vallès, etc. 
 
És per tot això, que proposem al plenari de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Estudiar la possibilitat d’iniciar des de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt les 
gestions necessàries per a la implantació en el nucli urbà, contenidors destinats a la 
recollida selectiva i reciclatge d’olis domèstics. 
 
Segon.- Dur a terme una campanya de conscienciació ciutadana, amb l’objectiu de 
sensibilitzar i informar la població sobre els avantatges i beneficis de l’ús dels dits 
contenidors de reciclatge. 
 
Tercer.- Traslladar el resultat del present acord al conjunt de la població a través 
dels mitjans de comunicació municipals, així com a totes les associacions i 
col·lectius de la nostra localitat. 
 
Quart.- Fer arribar aquest acord al Consorci de Residus del Vallès Oriental, a 
l’Agència de Residus de Catalunya, a la Xarxa de Ciutats i Pobles per la 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.” 

 
Oberta la deliberació, el Sr. Alcalde felicità al grup Popular per la presentació de la 
moció, i mostrà la seva preocupació perquè era un tema sobre el qual ja s’estava 
treballant i potser hi havia escoltes al seu despatx. Demanà que es retirés aquesta 
Moció, perquè s’estava estudiant la qüestió igual que la de la recollida dels verds. 
 
El regidor Iban Martínez manifestà que potser seria millor retirar-la perquè ja s’estava 
treballant en el tema, i manifesta la seva alegria perquè el PP avancés cap a la vesant 
ecològica, i acabà dient que si la Moció no es retirava el seu grup hi votaria en contra. 
 
El regidor Francisco León digué que el seu grup votaria en contra, perquè ja s’estava 
treballant en el tema i perquè la part més important era la conscienciació de la gent, 
informà que s’havia arribat al 40% del reciclatge i en aquests moments, amb tots els 
punts de reciclatge només es reciclava el 22%, i acabà dient que la gent que volia 
podia reciclar. 
 
El regidor Manel Busquets manifestà que votaria en contra i que el que calia destacar 
era la importància de la consciència ambiental, perquè el que ho volgués fer tenia les 
deixalleries per fer-ho. 
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El regidor Francisco Javier Millán digué que els altres grups no s’havien pensat bé el 
sentit del vot, perquè si ja hi estaven treballant, perquè votaven en contra? El senyor 
Alcalde li contestà que si es presentava una Moció sobre un tema que s’hi estava 
d’acord, aquesta s’aprovava i s’impulsava, però quan es presentava sobre un tema 
que ja s’estava fent, era absurd votar a favor, i encara semblaria que era el PP qui 
havia tingut la idea, quan el que feia era demanar una cosa que ja s’estava fent. El 
regidor Francisco Javier Millán afirmà que la qüestió era votar en contra del PP. El 
regidor Jordi Juárez li digué que ja li havien demanat que la retirés. 
 
Posat a votació, la Moció fou rebutjada pels vots en contra dels grups del PSC (6), 
ERC (5), ICV-EUiA (2) i CIU (1), que constitueixen majoria absoluta legal. Votà 
favorablement el grup Popular (2). 
 
 
15.5.- INSTALACIÓN DE BANCOS EN EL Pº CAN SALGOT 
 
Es donà compte de la següent Moció presentada pel grup municipal del PP 
 

“Atendiendo las peticiones de los vecinos mayores que pasean y caminan por el Pº 
de Can Salgot, que nos aseguran y quejan de que en el trayecto que va desde el 
Supermercado Condis y la Farmacia de Can Salgot, hasta la bifurcación del Pº de 
Sant Valerià, no existe ningún Banco para poder descansar, pasamos a este Pleno 
para su aprobación, la siguiente 
 
PROPUESTA: 
 
Que se estudie la posibilidad de instalar unos Bancos para mitigar el cansancio de 
estos vecinos en su recorrido por dicho Pº de can Salgot, evitando de esta forma 
fatigas innecesarias que pueden dañar su salud.” 

 
El senyor Alcalde manifestà que el seu grup hi votaria a favor, però que haurien de 
comprovar quines eren les possibilitats de la instal·lació. 
 
El regidor Iban Martínez manifestà que el seu grup votaria a favor, sempre i quan les 
vies ho permetessin. 
 
Posat a votació, la Moció fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (16 de 
17) que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
15.6.- MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS INFANTILES 
EN EL PARQUE IBÁÑEZ 
 
Abans de la lectura de la Moció, el Sr. Alcalde explicà que aquesta proposta ja estava 
en marxa, i que si el grup popular ho cregués convenient, la podria retirar. 
 
El grup Popular manifestà la seva voluntat de què es tractés aquesta moció, i tot seguit 
li donà lectura: 
 

“Atendiendo les peticiones de varios padres que se quejan de la falta de 
mantenimiento e instalación de nuevos elementos infantiles para niños de corta 
edad en el parque Ibáñez, para que puedan disfrutar sus hijos de dichos elementos, 
como pueden ser la falta de una puerta de madera para cerrar el recinto, la falta de 
un columpio que desapareció en su día, la falta de pintura en al madera, la falta de 
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agua soluble para beber los niños, y la poca estabilidad del puente de madera, 
pasamos a este Pleno para su aprobación, las siguientes  
 
PROPUESTAS: 
 
Que se realice por parte del Ayuntamiento un mantenimiento adecuado a las 
exigencias vecinales de las instalaciones existentes de dicho parque y que estudie 
la posibilidad de instalar unos nuevos elementos infantiles para niños de corta edad, 
en dicho barrio de Can Salgot, descartando por supuesto la existencia de hierro que 
resulta muy peligroso para cualquier niño que quiera utilizarlos.” 

 
Oberta la deliberació, el senyor Alcalde digué que el seu grup hi votaria en contra 
perquè ja s’hi estava treballant i seria surrealista, que ja s’havien publicat totes les 
millores que s’estaven fent i que no entenia què es pretenia presentant mocions sobre 
temes que ja es sabia que s’estaven realitzant. 
 
El regidor Francisco Javier Millán digué que es limitaven a transmetre queixes dels 
veïns. Contestant-li l’Alcalde que aleshores podria fer una pregunta i no pas presentar 
una Moció. 
 
El regidor Antonio Polo digué que ell sí que entenia el sentit de les mocions del Partit 
Popular, que estava interessat en seguir amb les mocions perquè constessin en acta, 
seguint una estratègia política; replicant la regidora Àngela Roca que el seu grup 
preguntava perquè no ho sabia, de la mateixa manera que el senyor Polo en l’anterior 
legislatura venia als plens a protestar. 
 
Posat a votació, la Moció fou rebutjada pels vots en contra dels grups del PSC (6), 
ERC (5), ICV-EUiA (2) i CIU (1), que constitueixen majoria absoluta legal. Votà 
favorablement el grup Popular (2). 
 
 
15,7.- INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN MATERIA DE TRÁFICO Y 
DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Es donà compte de la següent Moció presentada pel grup municipal del PP: 
 

“FUNDAMENTO JURÍDICO: 
 
Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se 
regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 
lugares públicos. 
 
Se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 
4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, que a continuación se inserta. 
 
1.- La instalación y usos de videocámaras y cualquier otro medio de captación y 
reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina del 
tráfico en las vías públicas, ser realizará con sujeción a lo dispuesto en la 
disposición adicional octava de la Ley Orgánica 4/1997 y en la presente disposición. 
 
2.- Corresponderá a las Administraciones Públicas con competencia para la 
regulación de tráfico, autorizar la instalación y el uso de dispositivos aludidos en el 
apartado anterior. 
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3.- La resolución que ordene la instalación y usos de los dispositivos fijos de 
captación y reproducción, identificará genéricamente las vías públicas o los tramos 
de aquellas cuya imagen sea susceptible de ser captada, las medidas tendentes a 
garantizar la preservación de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de las 
grabaciones o registros obtenidos, así como el órgano encargado de su custodia y 
de la resolución de las solicitudes de acceso y cancelación. La vigencia de la 
resolución será indefinida en tanto no varíen las circunstancias que la motivaron. En 
el ámbito de la Administración General del Estado la facultad resolutoria recaerá en 
el Director General de Tráfico. 
 
4.- La utilización de medios móviles de captación y reproducción de imágenes, que 
no requerirá la resolución a la que se refiere el apartado anterior, se adecuará a los 
principios de utilización y conservación enunciados en el mismo. 
 
5.- La custodia y conservación de las grabaciones y la resolución de las solicitudes 
de acceso y cancelación a las mismas corresponderá a los órganos que determine 
las Administraciones públicas competentes. En el caso de la Administración 
General del Estado, corresponderá al responsable de los se4vicios provinciales del 
Organismo Autónomo  Jefatura Central de Tráfico. 
 
6.- Cuando los medios de captación de imágenes y sonidos a los que se refiere 
esta disposición resulten complementarios de otros instrumentos destinados a 
medir con precisión, a los efectos de la disciplina de tráfico, magnitudes tales como 
la velocidad de circulación de los vehículos a motor, dichos aparatos deberán 
cumplir los requisitos que, en su caso, prevean las normas metrológicas 
correspondientes. 
 
7.- La utilización de las videocámaras contempladas en esta disposición por las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para fines distintos de los previstos en la misma 
se regirá por lo dispuesto en la ley Orgánica 4/1997 y en el presente Reglamento. 
En el caso de que dicha utilización se realice por las unidades de Policía Judicial en 
sentido estricto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en 
su normativa específica. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1.- Como indica el punto 2 del real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que ser 
aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la ley Orgánica 4/1997, de 4 de 
agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en lugares públicos “Corresponderá a las Administraciones 
públicas con competencia para la regularización del tráfico, autorizar la instalación y 
el uso de los dispositivos aludidos en el apartado anterior. 
 
Por lo que el Pleno del Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt es el competente para 
aprobar la instalación de dichas cámaras siempre ajustada a derecho”. 
 
2.- La necesidad de mejorar la seguridad vial en el municipio, hace que el control 
del tráfico desde las dependencias policiales haga más efectivo su trabajo y 
colabore en una mejora para conductores y vecinos. 
 
3.- El aumento del tráfico y de la reorganización del mismo en el municipio, 
especialmente en horas punta que coinciden principalmente con el colegio, y los 
puntos de tráfico más conflictivos del municipio tales como cruces, glorietas, 
barrios, etc… hacen necesaria la instalación de cámaras para el control y 
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seguimiento de la Policía local de Lliçà d’Amunt de cuantas incidencias se pudiesen 
detectar. 
 
4.- Estas cámaras favorecerán la seguridad, velarán por conductores y peatones, al 
igual que por los propios agentes y vecinos, y generarán una sensación de 
protección en la ciudadanía, protegiéndolos de infracciones de circulación y de 
posibles delitos, al poder visualizar las matrículas de los vehículos. 
 
Po ello el Grupo municipal del PP de Lliçà d’Amunt, eleva al Pleno la aprobación de 
los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero.- Constituir una comisión de trabajo para abordar el tema de la colocación 
de las cámaras en nuestro municipio, especificaciones de la implantación, y 
tipología de las mismas, sin perjuicio de la tramitación oportuna de la solicitud de la 
autorización para la instalación de cámaras y tratamiento de imágenes para 
seguridad ciudadana. 
 
Segundo.- Instar informe por parte de la Policía Local para la instalación de dichas 
cámaras, en los puntos y ubicaciones que crean convenientes.” 

 
Oberta la deliberació, el senyor Alcalde manifestà que s’hi estava treballant, però que 
no tenien clar que fos convenient, ja que posar una càmera tenia un cost de 30.000 
euros, i aquest aspecte a Lliçà d’Amunt no havia de ser prioritari. El Sr. Millán preguntà 
si no hi havien robatoris; contestant el senyor Alcalde que els robatoris que hi havia 
estaven per sota de la mitjana i per tant no era una necessitat la instal·lació de 
càmeres. El Sr. Alcalde continuà dient que, pel que feia a la constitució d’una comissió 
de treball, no calia perquè ja s’hi estava treballant amb la Junta Local de Seguretat, i 
les conclusions eren més favorables a no posar càmeres que a posar-ne, i que per tot 
això el seu grup hi votaria en contra. 
 
El regidor Iban Martínez manifestà que no hi havia una sensació de inseguretat i 
tampoc era un poble amb greus accidents de trànsit. Assenyalà que a la moció es 
barrejaven dos tipus, el trànsit i la seguretat, el seu grup votaria en contra perquè no 
veia clar que es justifiqués una despesa tan elevada. 
 
El regidor Antonio Polo digué que el seu grup votaria en contra, perquè era un anhel 
de la dreta la videovigilància de la població, i el seu grup no hi contribuiria, ja que 
considerava que posar càmeres era un pas més per retallar els drets i llibertats de la 
societat. 
 
El regidor Manel Busquets digué que Lliçà d’Amunt tenia altres necessitats abans de 
fer front a una inversió tan forta. 
 
El regidor Francisco Javier Millán demanà una reflexió per part de la resta de grups, 
perquè 59 municipis tenien càmeres de videovigilància, a veure si seria que nosaltres  
érem molt llestos i els altres eren molt “tontos”. 
 
El senyor Alcalde, li contestà que a Catalunya hi havia 900 municipis, i que això anava 
en relació a la situació de cada un d’ells. 
 
Posat a votació, la Moció fou rebutjada pels vots en contra dels grups del PSC (6), 
ERC (5), ICV-EUiA (2) i CIU (1), que constitueixen majoria absoluta legal. Votà 
favorablement el grup Popular (2). 
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15.8.- COLOCACIÓN DE LA BANDERA ESPAÑOLA Y DEL RETRATO DEL REY 
EN LA SALA DE PLENOS MUNICIPALES 
 
Es donà compte de la següent Moció presentada pel grup municipal del PP 
 

“Estando obligados legalmente a hacer ondear la bandera española en la sede del 
Ayuntamiento en los términos que determina la Ley 39/1981, por la que regula el 
uso de la bandera de España y de otras banderas, y el real Decreto 2568/1986, que 
obliga a colocar el retrato del S.M. el rey en un lugar prominente, y teniendo en 
cuenta que la garantía de estas obligaciones les corresponde al Alcalde de nuestro 
municipio, no pudiendo objetar desconocimiento de las leyes de este ámbito. 
 
PROPUESTAS: 
 

1) Que a partir del próximo Pleno municipal se coloque la bandera española junto a las 
otras que ondean actualmente, en la sala de Plenos del Ayuntamiento, ya que el 
artículo tercero dice muy claramente que “la bandera de España deberá ondear en 
el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los establecimientos 
de la Administración central, institución autonómica, provincial o insular y municipal 
del estado”. 
 

2) Que a partir del próximo Pleno municipal se coloque el retrato de S.M. el rey en un 
lugar prominente, ya que el artículo 85.2 del citado Real Decreto dice también muy 
claramente que “el lugar preferente del salón de sesiones estará colocada la efigie 
de S.M. el Rey”. 

 
Oberta la deliberació, el senyor Alcalde manifestà la seva tristesa per aquesta Moció, 
ja que durant molts anys el PP havia format part del consistori i mai havia sortit aquest 
tema. Afirmà que eren temes que no s’havien de tractar perquè era entrar en la guerra 
de banderes que intentava dividir, però que no dividirien. Continuà dient que el seu 
grup votaria a favor perquè si se li imposava legalment ho havia d’acatar, i si venia el 
Delegat del govern i deia que la posessin, ells la posarien, però s’havia de tenir en 
compte que es creava una lluita de banderes que ja se sabia on portava. 
 
El regidor Francisco Javier Millán, amb to despectiu i dirigint-se a la fotografia penjada 
del President Puigdemont, preguntà si havia de suportar la seva imatge penjada. 
Contestant l’Alcalde que si li semblava farien una cosa, les traurien totes. I preguntà al 
regidor que si treien la imatge ells retirarien la moció; contestant afirmativament el 
regidor Francisco Javier Millán. 
 
El regidor Iban Martínez digué que portava dos dies preparant la resposta però si 
s’acordava que només es treies la foto, doncs que es fes. 
 
El senyor Alcalde li contestà que només es trauria la foto, i així continuaria l’ambient 
tranquil com fins ara, i si tots s’havien de sentir còmodes sense fotografies es deixaria 
així, es retirarien i només es deixarien la senyera i la bandera municipal. 
 
El regidor Francisco Millán digué que hi estava d’acord perquè l’altra dia mirant 
youtube,  havia vist la foto del President de la Generalitat i havia pensat qui era aquell 
tio. 
 
El regidor Iban Martínez manifestà que ell només demanaria una mica de respecte, 
perquè “aquest tio” era el President de la Generalitat de Catalunya, que havia estat 
votat democràticament i escollit per tots els habitants d’aquest país, i demanaria 
respecte, perquè quan ell parlava de la figura del Rei mai s’hi dirigia com “aquell tio”, el 
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seu grup era republicà amb majúscules però no insultava, simplement deia que no els 
representava. Continuà dient que passar a l’insult deia molt del Grup Popular, que 
sempre feia referència a l’ordenament jurídic quan li interessava, i en canvi havia 
incomplert més de deu sentències del Tribunal Constitucional perquè es referien a 
Catalunya. Acabà dient que si es decidia treure la foto del Molt Honorable President de 
la Generalitat de Catalunya, que es retirés. 
 
El regidor Francisco Millán preguntà si també era molt honorable el president Pujol; 
contestant el regidor Iban Martínez que en el seu temps també ho seria, que ell no 
l’havia votat però tampoc no havia votat al President de l’Estat espanyol, però el 
respectava, per això demanava el mateix respecte cap a les institucions de Catalunya, 
com ell respectava les de l’estat Espanyol. 
 
El Sr. Alcalde pregunta de nou si el grup del Partit Popular retirava la Moció; contestant 
afirmativament el regidor Francisco Javier Millán. 
 
 
16 – PREGUNTES 
 
Preguntes formulades pel grup municipal Popular: 
 
Primera.- ADJUDICACIÓN CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE UN CAMIÓN 
CON PLATAFORMA ELEVADORA 
 
En el Acta de la sesión efectuada por la Junta de Gobierno Local del día 16 de Enero 
de 2’017, acurdan adjudicar el contrato para el suministro de un camión con plataforma 
elevadora, la empresa RomautoGrup Concessonaris S.L., por un importe de 48.987,10 
euros, por considerarse que ha presentado la proposición más ventajosa. 
 
Preguntas:  
 
¿Cuáles fueros las otras ofertas y a cuánto ascendían? 
 
Resposta: La regidora Lourdes Estéfano contestà que tot i que li sorprenia la 
pregunta, perquè les actes eren publiques i estaven a la pàgina web, li diria que 
s’havien presentat tres ofertes i s’havia adjudicat a la més econòmica. 
 
El regidor Francisco Javier Millán digué que les actes de la Junta no es publicaven, 
contestant-li la regidora que les actes d’obertura i adjudicació estaven publicades a la 
seu electrònica. 
 
 
Segunda.- ERROR DE NOTICIA PUBLICADA EN EL INFORMA’T NÚMERO 105 
 
Nos sorprende de nuevo la poca profesionalidad del personal responsable de las 
publicaciones que se realizan en el boletín municipal Informa’t ya que otra vez vuelven 
o bien a omitir alguna noticia que atañe a nuestro grupo político, o bien se equivocan 
al transmitir una noticia donde nosotros participamos. 
 
Si repasan el artículo publicado en el Informa’t número 105, sobre la Colocación de la 
primera piedra del Casal de la Gent Gran de Palaudàries, dicen que se fueron 
introduciendo diferentes elementos dentro de una caja, y que las monedas de curso 
legal las introdujo un representante de la empresa a la cual se ha concedido las obras, 
cuando en realidad fue nuestra Regidora y Portavoz Municipal Dª Angela Roca Corts. 
Pueden comprobarlo en el video realizado por este mismo Ayuntamiento. 
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Y también omiten unas palabras que el señor Alcalde dijo en referencia a nosotros: a 
pesar de que el Partido Popular no aprobó los presupuestos para este año, sí 
apoyaban la construcción del Casal de la Gent Gran de Palaudàries. 
 
Preguntas: 
 
¿Cuál es el motivo de tanta ineptitud a l ahora de trascribir las noticias verdaderas? 
 
¿No será que donde dicen haber tanta transparencia no la hay? 
 
Resposta: El regidor Albert Iglesias sol·licità que reconsiderés el to de la pregunta, ja 
que considerava era intolerable que es parlés així de personal de l’Ajuntament i li 
agradaria que la propera vegada tingués un mínim de respecte. Explicà que el que va 
succeir fou que al guió de l’acte s’havia dit que es faria d’una manera i en la realitat 
s’havia fet d’una altra i en el butlletí s’havia publicat tal com estava previst inicialment 
en el guió. Finalitzà dient que ja l’havia convidat altres vegades a què qualsevol dubte 
podia venir a aclarir-lo amb ell. 
 
El Sr. Alcalde afegí que ell havia deixat a la regidora Angela Roca que fes un dels 
actes establerts en el guió, que li corresponia fer a ell, i les periodistes havien escrit el 
que estava previst en el guió, i afirmà que d’ineptitud no n’hi havia hagut, sinó que va 
ser una errada d’ells per no rectificar-ho. 
 
El regidor Manel Busquets manifestà que ja n’hi havia prou d’utilitzar aquest to, que en 
un Ple anterior havia estat contra l’Interventor i ara contra el personal de comunicació, 
concloent que potser el millor fora que s’ho fessin mirar. 
 
El regidor Albert Iglesias digué que l’insult no es podia tolerar mai, i que en el Ple es 
venia a jutjar al regidors, i no al personal. 
 
El Sr. Alcalde demanà al regidor que demanés disculpes, contestant el Sr. Millán que 
retirava la paraula ineptitud. 
 
 
Tercera.- VENTA DEL GRUPO LOGÍSTICO DE MANGO 
 
El Partido Popular de Lliçà d’Amunt lamenta que el actual gobierno municipal no haya 
podido impedir la venta del Centro Logístico de mango a VGP. Según supimos a 
través de la prensa, el fundador de la compañía Isak Andic cerró a finales del año la 
venta del Centro logístico de Mango a la compañía belga VGP por un total de 150 
millones de euros. 
 
La llegada de Mango a Lliçà d’Amunt fue la gran apuesta del Partido Popular y otras 
dos fuerzas políticas, durante los años en que estuvimos en el gobierno municipal, y 
supuso un importante impulso a la mejora urbanística y económica de nuestro 
municipio. 
 
Cabe recordar que Mango compró los terrenos de Lliçà d’Amunt en 1999 pero con la 
llegada de ERC y ICV-EUIA al gobierno municipal, el proyecto quedó paralizado. No 
fue hasta la llegada del PP al gobierno, con el pacto con PSC y CIU, cuando por fin se 
hizo realidad un proyecto tan necesario para nuestro municipio. 
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Ahora volvemos a ver como este proyecto se ve truncado de nuevo por falta de 
voluntad política, y como se pone en peligro el desarrollo económico y la creación de 
los empleos previstos. 
 
Preguntas: 
 
1.- ¿Qué opina el gobierno municipal de esta noticia? 
2.- ¿Qué impacto tendrá esta operación en la creación de empleo prevista? 
3.- ¿Se han reunido con los responsables de mango para intentar encontrar una 
solución alternativa? 
4.- ¿Qué es lo que tiene previsto hacer el gobierno municipal a partir de ahora para 
dinamizar la economía del municipio? 
 
El 11 de febrero de 2015, el alcalde de Lliçà Ignasi Simon Ortoll y el presidente de 
Punto Fa (Mango), Isak Andic, firmaron un convenio de colaboración Marco. En 
relación a este tema, queremos preguntar: 
 
1.- ¿Peligran los acuerdos firmados por ambas partes en dicho convenio? 
2.- ¿La empresa VGP forma parte del grupo Punto Fa S.L. (Mango)? 
 
Resposta: El Sr, Alcalde contestà que el tema de Mango venia de més enllà d’ERC, ja 
que havia començat en temps de l’Isidre Ballester. S’havia de reconèixer amb el grup 
d’ERC es va pactar que no es podrien vendre els terrenys inclosos en la unitat, però 
aquest aspecte l’havia eliminat la Comissió Territorial d’Urbanisme perquè no es podia 
limitar el dret dels propietaris. També indicà que la venda no tenia perquè afectar a 
l’Ajuntament perquè suposaria la implantació de noves empreses i que Mango havia 
volgut recapitalitzar la inversió feta i que havia canviat d’estratègia. Continuà dient que 
el fet de la venda generaria noves empreses més ràpid, cosa que suposaria un 
impacte en llocs de treball, i que des de l’àrea d’ocupació s’havien arribat a acords 
amb Leroy Merlin com ja s’havia fet amb Mango. Acabà dient que Mango continuaria 
estant on era perquè les parcel·les que s’havia venut eren unes altres i afirmà que 
desconeixia si l’empresa VGP formava part de Punto Fa. 
 
El regidor Iban Martínez explicà que tot havia començat el 1999 i que el que havia fet 
el govern d’ERC i ICV-EUIA havia sigut vincular Can Malé amb Can Montcau i lligar 
que Mango no pogués vendre a trossos les parcel·les. Posteriorment el grup del PP 
havia votat a favor de la modificació del POUM que permetria vendre. 
 
El regidor Francisco León digué que el grup d’ERC i ICV-EUIA mai havia aturat rés, i 
que desgraciadament els llocs de treball que deia el partit Popular de moment no hi 
eren. 
 
El regidor Manel Busquets manifestà que li cridava l’atenció la doble moral que 
semblava que tingués el PP, de la que es desprenia que semblava que aquest grup 
fos qui havia portat Mango. 
 
 
Cuarta.- COSTE DE LA CAMPAÑA “DONEM LA CARA” 
 
En el Pleno del pasado día 29 de septiembre de 2017 donde les preguntábamos cial 
había sido el coste de la campaña “Donem la cara” no contestaron que fue de 453,00 
euros, correspondientes a 3 pancartas de lona. 
 
Preguntas: 
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¿A qué se debe que omitan en dicho coste la factura nº 10378 de la Empresa Per 
Camp Perich, por un importe de 85,00 euros más IVA, número de registro de entrada 
en el ayuntamiento 7881, que correspondía al ROLL-UP DONEM LA CARA? 
 
¿Se ha pagado dicha factura? 
 
¿Qué Empresa nos regaló las 32 banderolas y a qué se debió esta gratuidad y gesto 
con un Organismo Público? 
 
Resposta: El regidor Francisco León contestà, en quant a la primera pregunta, que es 
devia a la seva ineptitud, no podia dir una altra cosa i sentia no haver-ho pogut dir en 
aquells moments. En quant a la segona, digué que sí que s’havia pagat; i pel que feia 
a la tercera, que no es devia a la generositat de cap empresa, perquè les havia 
realitzat Francisco León i les havia penjat la brigada d’obres, sense cap cost.  
 
 
Quinta.- COSTE DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS Y DE LAS SESIONES 
INFORMATIVAS 
 
Desde que firmaron el pacto de gobierno actual hasta la fecha han realizado varios 
procesos participativos y sesiones informativas que generan unos gastos a las arcas 
municipales. 
 
Pregunta:  
 
¿Cuáles han sido estos procesos participativos y sesiones informativas? 
 
¿A cuanto han ascendido el coste de cada uno de ellos? 
 
Resposta: El regidor Francisco León contestà que hi havia hagut quatre procesos de 
participació ciutadana: 
 

- El de la Festa Major, per un import de 6.190, més tres pancartes de 304€. 
S’havia rebut una subvenció de 6.000€. 

- Els pressupostos juvenils, per un import d’una pancarta de 158,50€, díptics per 
180,29€ i un pica pica de 74€. 

- Donem la cara , de la qual els imports ja els hi havia dit 
- Can Malé, 356€ per díptics, 180 de pancartes i 78 per roll-ups 

 
 
Sexta.- SESIONES INFORMATIVAS PARA CONOCER LA FINCA DE CAN MALÉ 
 
Se contrató el año pasado los servicios de una empresa para que estudiara la 
viabilidad del traslado del Ayuntamiento a las dependencias de Can Malé. 
 
¿Cuál es el resultado de estos estudios? ¿A cuánto ascienden estos trabajos de 
asesoramiento? 
 
¿Por qué no se menciona en las sesiones informativas este proceso consultor? 
 
¿Para qué convocar a los vecinos del pueblo sin saber todavía costes del uso al que 
se destinará Can Malé? 
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Resposta: El regidor Francisco Léon contestà que s’havia signat un conveni amb la 
Universitat Politècnica de Catalunya que havia tingut un cost de 9.200€, ratificant 
aquest aspecte la regidora Lourdes Estéfano. 
 
 
Séptima.- SEÑALIZACIÓN DE APARCAMIENTOS EN LA C/ JOSE SEBASTIAN 
PONS 
 
Hemos podido observar que han señalizado con líneas discontinuas toda la C/ José 
Sebastián Pons del barrio de Can Salgot, para que aparquen los vehículos en dicha 
calle, y que ya hay 3 vados municipales en la misma. 
 
Preguntas: 
 
¿A qué se debe esta actuación municipal? ¿Se trata de una prueba piloto para que los 
vecinos paguen vados municipales? 
 
Resposta: El regidor Iban Martínez contestà que això ja estava regularitzat des del 
2008 i l’únic que s’havia fet era marcar la línia per a que els vehicles aparquessin allà 
on ho havien de fer. Continuà dient que s’estava fent en molts carrers perquè la gent 
no aparqués a dues bandes, però només es pintaven les línies. 
 
 
En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència donà per 
acabada la sessió, essent les 21,43 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta, 
que signen l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 
 
 

L’ALCALDE                          LA SECRETÀRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


