ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL
DIA 4 DE JULIOL DE 2019

Lliçà d’Amunt, 4 de juliol de 2019.
A les 18,10 hores, a l’edifici municipal del carrer Folch i Torres, núm. 102-105,
prèviament habilitat a tal efecte, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió
extraordinària de primera convocatòria, que presideix l’Alcalde Sr. Ignasi Simon i
Ortoll. Hi assisteixen els regidors i regidores Maria del Mar Pedrerol i Villarroya, Fran
Sánchez Castilla, Lourdes Maria Estéfano Orozco, Albert Iglesias Boza, David Morales
Campos, Maria Lourdes Martín Montero, Felicita Romero Olivares, Marc Palet
Rodríguez, Iban Martínez Asensio, Míriam Remolà i Elvira, Josep Nogués i Miras,
Manuela Nieves Garrido Marín, Juana Maria Morata López, Antonio Polo Lama, Josep
Oriol Vera Brau i Manel Busquets i Mateu. Foren assistits per la Secretària accidental
de la Corporació, Sra. Gemma Navarro i Medialdea.
Abans d’entrar a debatre sobre els punts de l’Ordre del dia de la sessió, es donà
compte de què, en acte previ, la senyora Míriam Remolà i Elvira ha procedit a la
promesa del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt davant la Secretària
de l’Ajuntament, responent a la següent pregunta: “ ¿ Jureu o prometeu per la vostra
consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució
i l’Estatut de Catalunya?”, “SÍ prometo, per imperatiu legal” En conseqüència ja podrà
participar en aquesta sessió en l’exercici del seu càrrec de regidora.

1 – DONAR COMPTE DEL DECRET DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL I DE DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS DE L’ALCALDE
Es donà compte del DECRET d’Alcaldia número 627, emès el dia 17 de juny de 2019,
que és del següent contingut:
“De conformitat al que disposen els articles 20.b i 23 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
HE RESOLT:
Primer.- Que la Junta de Govern Local, sota la Presidència de l’Alcalde, estigui
integrada pels següents Regidors:
-

Sra. Maria del Mar Pedrerol Villarroya
Sr. Fran Sánchez Castilla
Sra. Lourdes Estéfano Orozco
Sr. Albert Iglesias Boza
Sr. David Morales Campos

Segon.- Correspondrà a la Junta de Govern Local:
a. L’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
b. Les següents atribucions que, mitjançant aquest Decret, li queden delegades:
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Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats
pel ple; aprovar les bases per a les proves de selecció del personal i dels concursos
de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no
siguin fixes ni periòdiques.
Sancionar les faltes de desobediència a l’autoritat de l’Alcalde o per infracció de les
Ordenances Municipals, a no ser que aquestes facultats fossin atribuïdes a altres
òrgans.
Contractar obres, subministres, serveis, gestió de serveis públics, els contractes
administratius especials i els contractes privats sempre que la seva quantia no
excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni, en cap cas els 6
milions d’euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui
superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats
no superi ni el percentatge indicat, referit els recursos ordinaris del pressupost del
primer exercici ni la quantia assenyalada.
L’adjudicació de concessions sobre béns de l’Ajuntament i l’adquisició de béns
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el
10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost, ni els 3 milions d’euros, així com
l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats.
L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per la seva
contractació o concessió, i estiguin previstos en el pressupost.
Tercer.- Del present Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que
celebri i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, en acompliment de l’article 44
del vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.”

2 – DONAR COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIONS ESPECÍFIQUES DE
L’ALCALDIA
Es donà compte del DECRET d’Alcaldia número 629, emès el dia 17 de juny de 2019,
que és del següent contingut
“En ús de les atribucions atorgades pels articles 43.4 i 43.5 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 56.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local
a Catalunya, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril de la Llei Reguladora de Bases de
Règim Local.
HE RESOLT:
Primer.- Efectuar una Delegació pels assumptes que es diran, en benefici dels
següents Regidors:
- Regidor Sr. Albert Iglesias Boza, Delegació genèrica i extensa en matèria de
Transport Públic i Mobilitat i en Cultura, Cooperació i Migració.
- Regidor Sr. David Morales Campos. Delegació genèrica i extensa en matèria de
Noves Tecnologies, en Infància i Joventut, i en Comunicació i Transparència.
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- Regidora Sra. Maria Lourdes Martín Montero. Delegació genèrica i extensa en
matèria de Companyies de Serveis, en Acció Social i en Igualtat, Gènere i LGTBI.
- Regidor Sr. Marc Palet Rodríguez. Delegació genèrica i extensa en matèria de
Promoció Econòmica.
- Regidora Sra. Felicita Romero Olivares. Delegació genèrica i extensa en matèria
d’Atenció a la ciutadania, en Cohesió Social i en Habitatge.
Els delegats hauran d’acceptar expressament aquesta delegació i la mateixa serà
revocable o modificable, en qualsevol moment, amb independència de la facultat
d’advocació que es conserva pel delegant.
Segon.- Del present Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que
celebri i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, en acompliment de l’article 44
del vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.

3 – DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DELS TINENTS
D’ALCLADE
Es donà compte del DECRET d’Alcaldia número 628, emès el dia 17 de juny de 2019,
que és del següent contingut:
“En ús de les atribucions atorgades per l’article 23 de la Llei 7/85 Reguladora de les
Bases de Règim Local i els articles 46 i 47 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Local
HE RESOLT:
Primer.- Nomenar Tinents d’Alcalde als Regidors, integrants de la Junta de Govern
Local, que tot seguit s’esmenten, i per aquest ordre:
Primer: Sra. Maria del Mar Pedrerol Villarroya
Segona: Sr. Fran Sánchez Castilla
Tercera: Sra. Lourdes Estéfano Orozco
Segon.- Encomanar-los, en primer lloc, les funcions de substituir a l’Alcalde, per
ordre de nomenament, en supòsits de vacant, absència o malaltia, i encarregar-los
les següents funcions delegades:
Primera Tinent d’Alcalde: Sra. Maria del Mar Pedrerol Villarroya. Delegació genèrica
i extensa en matèria de Salut Pública, de Gent Gran i de Medi Ambient.
Segon Tinent d’Alcalde: Sr. Fran Sánchez Castilla, Delegació genèrica i extensa en
matèria d’Educació i Esports.
Tercera Tinent d’Alcalde: Sra. Lourdes Estéfano Orozco. Delegació genèrica i
extensa en matèria de Territori i Obres Públiques.
Els delegats hauran d’acceptar expressament aquesta delegació i la mateixa serà
revocable o modificable, en qualsevol moment, amb independència de la facultat
d’advocació que es conserva pel delegant.
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Tercer.- Del present Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que
celebri i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, en acompliment de l’article 46
del vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.

4 - DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
I DE LA DESIGNACIÓ DELS SEUS PORTAVEUS.
Es dona compte dels escrits adreçats a l’Alcaldia-Presidència de la Corporació i
presentats a la Secretaria General, mitjançant els quals es constitueixen els diferents
Grups Polítics d’aquest Consistori, acomplint d’aquesta manera el que disposen els
articles 24 i 25 del reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, fent constar també la
designació dels seus portaveus, amb els respectius suplents, segons els següent
detall:
Grup Polític Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
-

Portaveu: Fran Sánchez Castilla
Suplent: Maria del Mas Pedrerol Villarroya

Grup Polític Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
-

Portaveu: Iban Martínez Asensio
Suplent: Míriam Remolà Elvira

Grup Polític Municipal En Comú Podem
-

Portaveu: Antonio Polo Lama

Grup Polític Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía
-

Portaveu: Josep Oriol Vera Brau

Grup Polític Municipal de Junts per Lliçà d’Amunt
-

Portaveu: Manel Busquets Mateu

5 – APROVACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL
Es donà compte de la següent proposta d’acord:
“Atès que els articles 46.2 de la Llei 7/85 de Règim Local i 78 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, determinen
que es fixi el dia i l’hora de celebració de les sessions ordinàries del Ple Municipal.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Únic.- Celebrar sessió ordinària una vegada cada dos mesos, concretament l’últim
dijous dels mesos de gener, març, maig, setembre i novembre, i el penúltim dijous
del mes de juliol, a la sala de plens habilitada de l’Ajuntament, a les set de la tarda.
En el supòsit que algun d’aquests dijous fos festiu, la sessió es traslladaria al
següent dijous.”
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Oberta la deliberació, el regidor Iban Martínez preguntà si hi havia la possibilitat de
canviar la periodicitat dels plens a mensuals.
El Sr. Alcalde contestà que se’n podria parlar, però personalment creia que fer un Ple
mensual era una bogeria, perquè de punts plenaris no n’hi havia tants i la periodicitat
bimensual ja era suficient. Esmentà que històricament sempre s’havia fet així i no calia
canviar, i que les actes de la Junta de Govern Local arribaven periòdica i àgilment.
Acaba dient que el que podrien fer era estructurar les Comissions Informatives, de tal
manera que l’oposició pogués demanar més informació.
El regidor Antonio Polo assenyalà que votaria a favor, però no li semblava malament la
proposta del grup d’ERC, i que tot i que no hi hagués punts plenaris per a fer un Ple
mensual, estaria bé per un tema de control.
El regidor Josep Oriol Vera manifestà que votaria a favor, tot i que seria interessant fer
més Comissions informatives, per poder tractar sobre més temes.
El regidor Manel Busquets digué que votaria a favor, però estaria bé plantejar-se el
tema dels plens o de les comissions informatives, atès que seria una bona mesura de
control.
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que
constitueixen majoria absoluta legal.

6 – APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS DEL PLE A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Es donà compte de la següent Proposta d’acord:
“Atès el que disposen els articles 22.4 i 23.2.b de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i 52.4 del Decret Llei 2/03, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local a Catalunya, on
s’especifica que el Ple de l’Ajuntament pot delegar l’exercici de les seves
atribucions, a l’Alcalde o bé a la Junta de Govern Local, amb excepció de les
específicament reservades.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Únic.- Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions
- L’establiment i modificació de preus públics, conforme a l’article 47.1 de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals, i 23.2 b) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local i 48.1 del Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local
a Catalunya.
- L’aprovació dels Plans Específics Municipals establerts en l’article 47 de la Llei de
Protecció Civil de Catalunya.”
Oberta la deliberació, el regidor Iban Martínez comentà que li passava una cosa
semblant al tema dels plens, perquè, atès que els preus públics es modificaven una
vegada a l’any, delegar-lo a la Junta de Govern amb un govern en majoria absoluta
reduïa la participació de l’oposició.
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El Sr. Alcalde contestà que aquestes Juntes de Govern eren públiques, però que tot i
així, es faria l’explicació a les informatives abans d’aprovar-los.
El regidor Antonio Polo manifestà que entenia que era més àgil, però costava delegar
qualsevol competència del ple.
El regidor Josep Oriol Vera digué que s’abstindria de votar, perquè amb una majoria
absoluta era difícil delegar, tot i que entenia que la Junta de Govern Local actuaria
correctament i més si s’informava abans de l’aprovació.
El regidor Manel Busquets digué que si es mantingués la competència en el plens
permetria una participació i un millor treball entre tots, i per això s’abstindria de votar
Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables dels grup del PSC (9),
que constitueixen majoria absoluta legal, amb el vot en contra del grup d’ERC (5), i
l’abstenció dels grups d’En Comú Podem (1), Ciutadans (1) i Junts per Lliçà d’Amunt
(1).

8 – CONSTITUCIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVES
Es donà compte de la següent proposta d’acord:
“Atès els articles 123 i següents, 127 i 134 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i l’article 20.1.c de la Llei
7/1985, de 25 d’abril, de Bases de Règim Local.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer: Crear tres comissions informatives permanents, quina denominació,
composició i règim de sessions, serà la següent:
1.- Comissió Informativa d’Hisenda, integrada per un representant de cada grup
polític municipal, amb competència a les matèries a què es refereixen les àrees
d’establiment d’impostos i tributs, pressupostos i, en general, ingressos i despeses
municipals; la qual celebrarà sessió ordinària una vegada cada dos mesos, el
penúltim dijous de mes, a excepció del mes de juliol que serà l’antepenúltim dijous.
2.- Comissió Informativa d’Urbanisme, integrada per un representant de cada grup
polític municipal, amb competència a les matèries a què es refereixen les àrees de
planejament urbanístic i relatives a la concessió de llicències d’obres; la qual
celebrarà sessió ordinària una vegada cada dos mesos, el penúltim dijous de mes,
a excepció del mes de juliol que serà l’antepenúltim dijous.
3.- Comissió Informativa de Temes Sectorials, integrada per un representant de
cada grup polític municipal, amb competència a les matèries a què es refereixen les
àrees de barris, participació ciutadana, esports, governació, cultura, joventut,
educació, acció social, medi ambient, sanitat, i promoció econòmica; la qual
celebrarà sessió ordinària una vegada cada dos mesos, el penúltim dijous del mes,
a excepció del mes de juliol que serà l’antepenúltim dijous.
Les anteriors convocatòries es traslladaran al dia anterior hàbil, si el prefixat fos
festiu.
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Segon: L’Alcalde és el President de les comissions informatives, tot i que pot
delegar la seva presència efectiva en qualsevol membre de la corporació.
Tercer: S’estableix el sistema de vot ponderat, d’acord al que estableix l’article 58.3
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Quart.- Que cada grup polític municipal, designi el seu representant a les diferents
comissions.
Acabada la lectura, el regidor Iban Martínez manifestà que a la proposta s’indicava que
es farien sempre cada dos mesos, quan en realitat es feien només quan hi havia
temes a debatre pel Ple, i potser fora convenient que es fessin totes cada dos mesos o
bé que es modifiqués l’acord.
L’Alcalde proposà que l’acord s’ajustés a la realitat i per tant quedaria redactat de la
següent manera:
1.- Comissió Informativa d’Hisenda, integrada per un representant de cada grup
polític municipal, amb competència a les matèries a què es refereixen les àrees
d’establiment d’impostos i tributs, pressupostos i, en general, ingressos i despeses
municipals; la qual celebrarà sessió ordinària una vegada cada dos mesos, sempre
i quan hi hagi temes a comentar o sigui preceptiu pel seu debat en el Ple, el
penúltim dijous de mes, a excepció del mes de juliol que serà l’antepenúltim dijous.
2.- Comissió Informativa d’Urbanisme, integrada per un representant de cada grup
polític municipal, amb competència a les matèries a què es refereixen les àrees de
planejament urbanístic i relatives a la concessió de llicències d’obres; la qual
celebrarà sessió ordinària una vegada cada dos mesos, sempre i quan hi hagi
temes a comentar o sigui preceptiu pel seu debat en el Ple, el penúltim dijous
de mes, a excepció del mes de juliol que serà l’antepenúltim dijous.
3.- Comissió Informativa de Temes Sectorials, integrada per un representant de
cada grup polític municipal, amb competència a les matèries a què es refereixen les
àrees de barris, participació ciutadana, esports, governació, cultura, joventut,
educació, acció social, medi ambient, sanitat, i promoció econòmica; la qual
celebrarà sessió ordinària una vegada cada dos mesos, sempre i quan hi hagi
temes a comentar o sigui preceptiu pel seu debat en el Ple, el penúltim dijous
del mes, a excepció del mes de juliol que serà l’antepenúltim dijous.
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que
constitueixen majoria absoluta legal.

8 – CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Es donà compte de la següent Proposta d’acord:
“Atesa l’obligatorietat de la constitució de la Comissió Especial de Comptes, que
haurà d’estar integrada per membres de tots els grups polítics que formen la
Corporació.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Que la Comissió Especial de Comptes estigui integrada per un Regidor de
cada grup polític, que actuarà amb la utilització del sistema de vot ponderat, d’acord
7

amb el que estableix l’article 58.3 del Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local
a Catalunya.
Segon.- Que cada grup polític municipal, designi el seu representant a la Comissió
Especial de Comptes.”
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que
constitueixen majoria absoluta legal.

9 - NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN ALTRES
ORGANISMES
Es donà compte de la següent Proposta d’acord:
“Atès que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt forma part d’altres Organismes de Règim
Local o està representat en altres Institucions.
Atès que amb la constitució de la nova Corporació Local és necessari tornar a
designar els representants de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt en aquestes Entitats.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Nomenar representants de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a la
Mancomunitat de la Vall del Tenes, als Srs. Ignasi Simon Ortoll, Maria del Mar
Pedrerol Villarroya i Fran Sánchez Castilla.
Segon.- Nomenar representants de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Consell
Escolar Municipal als Srs. Ignasi Simon Ortoll i Fran Sánchez Castilla.
Tercer.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Consell Escolar
de l’Escola Els Picots, al Sr. Fran Sánchez Castilla.
Quart.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Consell Escolar
de l’Escola Martí i Pol, al Sr. Fran Sánchez Castilla.
Cinquè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Consell Escolar
de l’Institut de Lliçà, al Sr. Fran Sánchez Castilla.
Sisè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Consell Escolar de
l’Institut Hipàtia d’Alexandria, al Sr. Fran Sánchez Castilla.
Setè: Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Consell Escolar de
l’Escola Rosa Oriol, al Sr. Fran Sánchez Castilla.
Vuitè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Consell de
participació de l’Escola Bressol Municipal Nova Espurna, al Sr. Fran Sánchez
Castilla.
Novè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Consell de
participació de l’Escola Bressol Municipal de Palaudàries, al Sr. Fran Sánchez
Castilla.
Desè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a l’Agrupació de
Defensa Forestal L’Alzina, a la Sra. Maria del Mar Pedrerol Villarroya.
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Onzè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Consorci per a la
Defensa de la Conca del Riu Besòs a la Sra. Maria del Mar Pedrerol Villarroya.
Dotzè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament al Sr. Albert Iglesias Boza.
Tretzè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a l’Ens
d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, a la Sra. Lourdes Estéfano Orozco.
Catorzè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a l’Associació
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, al Sr. Albert Iglesias Boza.
Quinzè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Consorci per a
la Gestió de Residus del Vallès Oriental, a la Sra. Maria del mar Pedrerol Villarroya.
Setzè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a l’Associació de
Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà al Sr. Albert Iglesias Boza i suplent al
Sr. Ignasi Simon Ortoll.
Dissetè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a l’Eix C-17 al Sr.
Ignasi Simón Ortoll.
Divuitè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Consorci
Localret al Sr. David Morales Campos.
Dinovè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a la Xarxa Local
de Consum, al Sr. Marc Palet Rodríguez.
Oberta la deliberació, el regidor Iban Martínez digué que el seu grup s’abstindria de
votar perquè no es representava al Ple, sinó exclusivament al govern.
El regidor Antonio Polo manifestà, que tot i que sabia que era una qüestió del govern
designar els representants, hauria estat bé participar-hi, i que per això s’abstindria en
la votació.
El Sr. Alcalde digué que era normal que el regidor de la matèria representés a
l’Ajuntament, i per lògica així s’havia fet; i que quan s’havia governat en minoria s’havia
obert a l’oposició, però que el més lògic era que fos el regidor de la matèria.
El regidor Josep Oriol Vera manifestà que el seu grup s’abstindria perquè la majoria
absoluta donava a què el govern designés els representants, però s’haurien pogut fer
pertites picades d’ull i fer nomenaments de suplents als regidors de l’oposició.
El regidor Manel Busquets digué que s’abstindria de votar perquè hi havia
representacions que sí que anaven lligades al càrrec, però n’hi havia d’altres, com era
el cas de la Mancomunitat que es podrien obrir a altres grups municipals.
Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables del grup del PSC (9),
que constitueixen majoria absoluta legal, i l’abstenció dels grups d’ERC (5), d’En Comú
Podem (1), Ciutadans (1) i Junts per Lliçà d’Amunt (1).
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10 - DETERMINACIÓ DE LES RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
Es donà compte de la següent Proposta d’acord:
“De conformitat amb allò disposat en la legislació aplicable, que assenyala les
retribucions i indemnitzacions per als membres de les Corporacions, article 75 i
concordants de la Llei de Bases de Règim Local, proposo al Ple de l’Ajuntament,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Destinar a la retribució dels càrrecs electes locals, durant l’any 2019, la
quantitat màxima de 245.300 euros.
Segon.- Establir per al càrrec d’Alcalde una retribució anual bruta de 53.065 euros,
distribuïts en 14 pagues, amb dret a ser donat d’alta al Règim General de la
Seguretat Social i amb assumpció també del pagament de les quotes empresarials
corresponents. Aquesta retribució tindrà efectes des de la data de la presa de
possessió.
Tercer.- Establir que els següents regidors amb delegació de funcions tindran una
dedicació parcial i per tant, seran donats d’alta a la Seguretat Social amb les
dedicacions i retribucions que tot seguit es relacionen:
-

Maria del Mar Pedrerol Villarroya amb una dedicació de 15 hores setmanals
i una retribució de 15.000 euros bruts a l'any.

-

Fran Sánchez Castilla amb una dedicació de 24 hores setmanals i una
retribució de 24.000 euros bruts a l'any.

-

Lourdes Estéfano Orozco amb una dedicació de 20 hores setmanals i una
retribució de 20.000 euros bruts a l'any

-

Albert Iglesias Boza amb una dedicació de 28 hores setmanals i una
retribució de 28.000 euros bruts a l'any.

-

Sr. David Morales Campos; amb una dedicació de 28 hores setmanals i una
retribució de 28.000 euros bruts a l'any

-

Sra. Lourdes Martín Montero, amb una dedicació de 15 hores setmanals i
una retribució de 15.000 euros bruts a l'any.

-

Sr. Felicita Romero Olivares, amb una dedicació de 15 hores setmanals i
una retribució de 15.000 euros bruts a l'any.

-

Sr. Marc Palet Rodríguez; amb una dedicació de 15 hores setmanals i una
retribució de15.000 euros bruts a l'any

Aquestes retribucions tindran efecte des de la data del Decret de les delegacions
efectuades i s’actualitzaran anualment amb l’increment que la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat estableixi per al personal de l’administració.
Quart.- La resta de membres que no tenen dedicació exclusiva ni parcial percebran
per l’assistència a les reunions dels òrgans col·legiats, Ple, Junta de Govern Local i
Comissions Informatives, la quantitat de 150 euros per sessió.
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Cinquè.- Qualsevol membre de la Corporació que circumstancialment hagi
d’efectuar alguna gestió fora del terme municipal, tindrà dret a rebre una
indemnització per cobrir les despeses que efectivament es justifiquin.
Sisè.- Establir per als grups polítics municipals, les següents assignacions:
Per cada grup: 500 euros cada mes.
Per cada regidor: 150 euros cada mes.”
Oberta la deliberació, el regidor Iban Martínez digué que el seu grup votaria en contra
per una qüestió de confiança, s’havia de demostrar que el sou era merescut.
El Sr. Alcalde contestà que el tema de la confiança es demostrava en la gestió i no pas
en la dedicació.
El regidor Ibán Martínez manifestà que, per exemple, l’any 2015 es gestionava
l’Ajuntament amb 97 hores, més les hores de l’Alcalde, i en aquests moments
s’estaven aprovant 160 hores més les de l’Alcalde. El Sr. Alcalde contestà que l’any
2015 s’havia començat amb un govern en minoria i sabent que després es pactaria i hi
haurien més dedicacions, resultant que al final del mandat van ser 183 hores; i opinava
que aquestes hores serien justes.
El regidor Antonio Polo digué que s’abstindria de votar, que la retribució era per hores
igual que l’anterior mandat i hi havia molta feina a fer, per aquest motiu trobava que
algunes dedicacions eren curtes, com per exemple les de la regidora Mariona
Pedrerol.
El regidor Josep Oriol Vera manifestà que trobava coherent l’acord i que ho valorarien
una vegada es comencessin a fer coses, per això votaria a favor.
El regidor Manel Busquets manifestà que donaria confiança, i si es considerava que
amb aquest horari es podia tirar endavant, votaria a favor.
El Sr. Alcalde digué que a la pràctica aquestes dedicacions no eren les que es
portaven a terme, ja que en realitat sempre es feien més hores.
Posat a votació, la proposta fou aprovada pel vot favorable dels grups de PSC (9),
Ciutadans (1) i Junts per Lliçà d(1), que constitueixen majoria absoluta legal; el vot en
contra del grup d’ERC (5) i l’abstenció del grup de En comú podem (1).

En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència dóna per
acabada la sessió, essent les 18,45 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta,
que signen l’Alcalde i la Secretària que ho certifica.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA ACCTAL.
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