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Ple ordinari del 31 de març
1 .- Aprovació de les actes
anteriors.

El Ple va aprovar les actes
corresponent als Plens del 28
de gener i del 1 8 de febrer.

UNANIMITAT

2.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets d'Alcaldia emesos del 8
de gener a l'11 de març de
201 6, que van del número 1
al 57.

3.- Modificació de l'Ordenança reguladora de la Taxa
per la prestació del Servei
d'Escola Bressol.

El Ple va aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la Taxa
per la prestació del servei
d'escola bressol.
Es farà un descompte del
20% de la quota mensual a
aquelles famílies que matriculin germans bessons a les
escoles bressol municipals, a
les que presentin carnet de
família monoparental i a les
que presentin carnet de família nombrosa. Aquest descompte també s'aplicarà a la
quota que s'aboni per al segon germà en cas de germans que estiguin matriculats,
durant el mateix curs, a les
escoles bressol municipals.
Aquest descompte és acumulable.
El regidor d'Acció Social, Fran
Sánchez, va comentar que
aquests descomptes de cara
al nou curs escolar es fan
amb la voluntat que aquest
servei sigui més social, que
més infants hi puguin accedir i
que més famílies puguin con-

ciliar la vida laboral amb la familiar. El regidor també va dir
que es continuaria amb els
ajuts que s'han donat fins ara
i va concloure que l'Ajuntament aposta per unes escoles
bressol de qualitat, de proximitat i amb baix cost.
El cap de llista d'ERC, Joaquim Ferriol, va puntualitzar
que es tractava d'un primer
pas de cara a anar ajustant
els costos de l'escola bressol
amb les possibilitats de les
famílies.

UNANIMITAT

4.- Aprovació de la denominació dels carrers del polígon del sector discontinu
Can Montcau-Can Malé.

El Ple va aprovar designar el
vial de circumval·lació del
sector discontinu Can Montcau-Can Malé amb el nom
d'Avinguda Can Montcau i el
vial d'accés al sector amb el
nom de Passeig del Comerç.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
explicar que s'havia optat pel
nom d'Avinguda Can Montcau
per tal que perdurés en el
temps el nom de la masia que
hi ha a la zona. Sobre el nom
de Passeig del Comerç va dir
que aquesta zona ha d'esdevenir, teòricament, l'àrea comercial del poble.

UNANIMITAT

5.- Moció de rebuig a
l'acord assolit entre els
caps d'estat i de govern de
la Unió Europea i Turquia
que contempla la devolució
de tots els emigrants a Turquia.

El Ple va aprovar rebutjar
l'acord assolit entre les i els

caps d'Estat i de Govern de la
Unió Europea amb Turquia
que contempla la devolució a
Turquia de tots els migrants
-incloses les persones demandants d'asil sirianes i de
qualsevol altra nacionalitatque arribin a la Unió Europea.
També va aprovar exigir a la
Unió Europea i als Estats
membres donar una resposta
humanitària urgent davant la
greu situació que viuen les
persones refugiades, respectuosa amb el dret internacional d'asil i els drets humans. A
més, va acordar adherir-se a
les peticions de denúncia, rebuig i exigència de retirada
del preacord de la Unió Europea i Turquia per a devolucions massives, així com a
l'exigència d'abordar amb
urgència la crisi de les persones refugiades, i també adherir-se al Manifest "Passatge
Segur".
El regidor d'Acció Social, Fran
Sánchez, va dir que es presentava aquesta moció per
exigir als governs de la Unió
Europea de trobar una solució
a la situació de la gent que ha
hagut de fugir de la seva terra
perquè no tenien altra opció,
ja que estava sotmesa a una
guerra criminal, i que van
d'aquí per allà, sense cap
sentit social ni humanitari, en
camps de refugiats, sense
que se'ls permeti iniciar una
altra vida de manera tranquil·la en un altre lloc. Es
tracta de persones, va dir, i va
recordar que els espanyols i
europeus també van ser acollits per altres en un moment
de la seva història. "No es
poden canviar caps de perso-

nes per milions d'euros", va
sentenciar.
El cap de llista d'ERC, Joaquim Ferriol, va dir que bona
part de la situació l'havia generada la Unió Europea i ara
se'n rentava les mans, sense
tenir en compte la democràcia, la llibertat i el benestar de
les persones; una posició
grotesca i incongruent.
El cap de llista d'ICV-EUiA,
Francisco León, va acusar directament la Unió Europea de
la situació.
Manel Busquets, de CiU, va
afegir que la Unió Europea
està vetant l'opció individual i
lliure de cada persona.

UNANIMITAT

6.- Moció en suport a les
mobilitzacions i accions
contra el Pla hidrològic de
la Conca de l'Ebre.

El Ple va acordar manifestar
al Govern de l'Estat espanyol
el rebuig de l'Ajuntament de
Lliçà d'Amunt a l'aprovació
definitiva del Pla Hidrològic de
la Conca de l'Ebre que va tenir lloc en Consell de Ministres el passat 8 de gener de
201 6 i donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin
contra aquest Pla hidrològic
amb l'objectiu de defensar els
cabals ecològics aprovats per
la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre.
També va acordar ratificar la
necessitat de cabals ecològics
suficients per a les zones humides dels nostres rius, Nogueres, Segre, Siurana i Ebre
que eviti el seu deteriorament
i els permeti recuperar l'equilibri natural i el bon estat

ecològic, a més de demanar a
la Comissió de Medi Ambient
europea que vetlli per l'adequació i el compliment del Pla
Hidrològic de Conca de l'Ebre
a les directives europees
d'Aigua, Aus i Hàbitats.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
comentar que és un tema
seriós que podria fer desaparèixer el Delta de l'Ebre.
El cap de llista d'ERC, Joaquim Ferriol, va fer una crida
a la prudència perquè, va dir,
hi ha coses que després no
tenen marxa enrere.
Manel Busquets, de CiU, va
parlar del Delta de l'Ebre com
un llegat a preservar.
La cap de llista del PP, Àngela
Roca, va llegir un escrit de
discrepàncies i va incidir en
què tothom ha de tenir accés
a l'aigua i en la solidaritat entre persones.

PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ EN CONTRA
7.- Afers urgents.
No n'hi havia.

8.- Mocions.

No n'hi havia.

9.- Preguntes.

El PP va formular preguntes
relatives a quatre temes: el
deutes pendents que té la
Generalitat amb l'Ajuntament;
l'Empresa Municipal d'Obres
(EMO); el Secretari de l'Ajuntament; i la querella criminal
interposada per l'Ajuntament
el 2008 contra, entre altres, la
Junta de Govern del període
2003-2007.
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