ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL DIA 18
DE JULIOL DE 2019

Lliçà d’Amunt, 18 de juliol de 2019.
A les 19,00 hores, a l’edifici municipal del carrer Folch i Torres, núm. 102-105,
prèviament habilitat a tal efecte, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió
ordinària de primera convocatòria, que presideix el senyor Alcalde 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.

1 – APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
Posat en consideració dels membres del Ple Municipal l’aprovació de l’acta de les
dues darreres sessions efectuades, corresponents a la de Constitució de l’Ajuntament
de 15 de juny de 2019, i a l’extraordinària de 4 de juliol de 2019, aquestes foren
aprovades per unanimitat.

2 – DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es donà compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des del dia 18 de març fins al 28 de
juny de 2019, que van del número 277/19 al 680/19, dins del llibre de Registre de
Decrets de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.

3 – DONAR COMPTE DE DECRET DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018
Es donà compte del Decret d’Alcaldia número 358, de data 10 d’abril de 2019, pel que
s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, de conformitat amb les dades
que es reflecteixen a la comptabilitat municipal executada durant l’esmentat exercici i
de conformitat amb la documentació obrant a l’expedient.

4 – DESIGNACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2020
Es donà compte de la següent Proposta d’acord:
“Vist que l’article 37.2 del Text Refós de la Llei l’Estatut dels treballadors estableix
que, de les catorze festes laborals, dues seran locals i, per Decret de la Generalitat
de Catalunya, s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies a proposta dels municipis respectius.
Atès que l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, i que el termini de
notificació de l’Acord finalitza el dia 31 de juliol.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar com a festes locals del municipi de Lliçà d’Amunt per a l’any 2020
els dies 7 de gener i 10 de setembre.
Segon.- Trametre aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya.”
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que
constitueixen majoria absoluta legal.

5 – APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI DE TAXI
Es donà compte de la següent Proposta d’acord:
“Amb data 19 de gener de 2015 es va signar el Conveni de cooperació
intermunicipal entre els ajuntaments de Granollers, Les Franqueses del Vallès,
Canovelles i Lliçà d’Amunt, per la prestació del servei de taxi.
L’esmentat Conveni, entre altres, recull en el punt 4t, que els Ajuntaments signants,
es comprometen a harmonitzar les tarifes urbanes dels serveis de taxi que tinguin
origen i destinació en qualsevol dels seus termes municipals, de manera que tinguin
els mateixos conceptes i imports; i pel que fa a la tarifa interurbana aplicable,
l’aprovada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.
En data 5 de desembre de 2018, el col·lectiu de Taxis de Granollers presenta escrit
pel que sol·licita l’aprovació d’unes noves tarifes pel servei de taxi per a l’any 2019.
A 19 de desembre de 2018 es reuneix la Comissió de seguiment dels quatre
municipis per tractar, entre altres, la petició de modificació de tarifes.
Vist que es considera que correspon plantejar la variació e tarifes segons sistema
d’actualització simplificat.
Vist que la Comissió de Preus de Catalunya va aprovar l’increment de mitjà de
tarifes del servei d’auto-taxi per a l’any 2019 del 2’5 %.
Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple,
l’adopció dels següent acords.
Primer: Aprovar les tarifes del servei de d’auto - taxi, per a l‘exercici 2019, que
consten a l’expedient.
Segon: Comunicar les tarifes esmentades, a la Comissió de Preus de Catalunya de
conformitat amb el procediment simplificat establert a l’article 2.3 del Decret
339/2001, de 18 de desembre.
Tercer: Notificar aquest acord als ajuntaments de Granollers, Les Franqueses del
Vallès i Canovelles i al senyor Guillem Pujol Pinyol, com a taxista de Lliçà d’Amunt.”
Oberta la deliberació, el regidor Albert Iglesias comentà que l’any 2015 s’havia signat
el conveni de cooperació amb altres ajuntaments, i des d’aquella data no s’havien
modificat les tarifes, perquè Granollers, que és l’ajuntament més gran, no havia arribat

a cap acord amb el Sindicat de taxistes; i en aquests moments ja s’havia arribat a un
acord per tal que l’increment fos d’un 2,5%.
El regidor Iban Martínez digué que el seu grup s’abstindria perquè es tractava d’un
acord molt tècnic i no disposaven de les memòries amb les que el sindicat justificava
l’augment.
El senyor Alcalde li contestà que les memòries no s’havien presentat mai, i per
aquesta raó el procediment era el simplificat que aprovava la Comissió de Preus.
El regidor Iban Martínez manifestà que encara li posava millor per abstenir-se, atès
que tot eren suposicions.
El regidor Antonio Polo manifestà que votaria a favor, perquè estava d’acord sempre
amb qualsevol acord assolit per un sindicat.
Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables dels grups PSC (9), En
Comú Podem (1), Ciutadans (1) i Junts per Lliçà d’Amunt (1), que constitueixen
majoria absoluta legal. S’abstingué de votar el grup d’ERC (5).

6 – AFERS URGENTS
No se n’han presentat.

7 – MOCIONS
No se n’han presentat.

8 – PREGUNTES
Es donà compte de les següents Preguntes formulades pel grup municipal d’En Comú
Podem:
Primera.- Con la nueva legislatura en marcha;
a.- ¿Cuáles son las prioridades estratégicas del nuevo equipo de Gobierno, respeto a
proyectos municipales?
b.- ¿Cómo está la licitación de las obras de Can Malé?
c.- ¿En qué fecha aproximada, se podrá ubicar en Can Malé el nuevo Ayuntamiento?
Resposta:
a) El regidor Fran Sánchez contestà que bàsicament serien les que havien
compartit durant els tres anys de govern amb el seu grup municipal; comentà
que no els havia donat ni els cent dies de gràcia, i assenyalà que les prioritats
eren: el projecte del Centre, que donarà forma a un centre mes cohesionat, el
manteniment d’espais verds, els accessos al poble, millores per a la gent gran,
el suport a entitats esportives, la cohesió dels ciutadans, ampliar l’oferta
cultural... entre d’altres. En definitiva continuarien treballant per un poble més

cohesionat, més just, més igualitari, més per a viure i conviure, més
participatiu i més sostenible.
El regidor Antonio Polo li digué que el que li hauria agradat saber era quines
eren les prioritats en inversió.
b) El regidor Fran Sánchez contestà que el procediment continuava i que
s’estava treballant perquè fos una realitat el més aviat possible.
El senyor Alcalde afegí que tot just acabaven de començar el mandat:
contestant el senyor Polo que aquest projecte ja venia d’abans.
c) El regidor Fran Sánchez contestà que ho desconeixia.

Segunda.- Después de los episodios vividos durante la Fiesta Mayor del año pasado,
¿Se van a tomar medidas para que no vuelvan a ocurrir?
Resposta: El regidor Albert Iglesias contestà que durant la Festa Major es feien més
de seixanta activitats, però suposava que es referia als concerts de l’Embarraca’t, i
per aquest cas afirmà que es reforçaria la seguretat perquè no tornés a passar.

En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència dóna per
acabada la sessió, essent les 19,15 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta,
que signen l’Alcalde i la Secretària que ho certifica.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA ACCTAL.

