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Ple extraordinari del 24 d’octubre, tarda
taxa d’escombraries, llicències d’obres de Can Montcau,
augment dels tributs de l’Estat
i les previsions de transferències de la Diputació i la Generalitat.
ERC va dir que es tractava de
tràmits per esmenar errors de
càlcul i va votar-hi en contra
al·legant que ja no havia donat
suport al pressupost del 2018.
En Comú Podem va comentar que es tractava d’un tema
més tècnic que polític.
Ciutadans va dir que considerava que s’esmenaven errors o
es preparava per tenir diners,
i va tornar a insistir que els
semblava excessiu l’augment
de la taxa d’escombraries.
Junts va dir que hi havia coses
interessants, però en va posar
en dubte altres com la reducció de la inversió, que perjudica el ciutadà.
PSC: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
EN COMÚ PODEM: ABSTENCIÓ
Cs: ABSTENCIÓ
JUNTS: ABSTENCIÓ

4.- Modificació del pressupost 3/2019 per suplement
de crèdit.
El Ple va aprovar inicialment
la modificació del pressupost
de l’exercici 2019 per suplement de crèdit a finançar amb
el romanent de tresoreria per
a despeses generals i majors
ingressos d’una sèrie de partides.
L’Alcalde va comentar les partides que necessitaven més
crèdit:
- per a personal de la Policia
Local, de recollida d’escombraries, de Serveis Socials, de
Plans d’Ocupació, d’escola
bressol i d’Educació, per un
augment d’hores extres, per
cobrir baixes i per la contractació de personal.
- per a manteniment d’espais
verds, clavegueram, enllumenat públic i vies públiques,
perquè feines del 2018 es retarden i facturen el 2019, per
la necessitat de més canvi de
lluminàries i perquè la via pública és “un pou sense fons” i
també calen més eines per a
la Brigada.
- per a consum elèctric.
- per a la gestió de residus.
- per al manteniment de serveis de Can Montcau, que
porta l’EMO.

- per a més programes de Serveis Socials.
- per al bus, en relació al polígon.
- per a la Mancomunitat de la
Vall del Tenes, on sempre es
fa una estimació i després cal
ajustar.
- per a amortitzacions de
préstecs.
Els diners necessaris per a
aquestes partides es trauran,
segons l’Alcalde, del romanent de tresoreria, d’ingressos
per facturació exempt d’IVA,
de quotes d’escola bressol i
d’altres subvencions de la Diputació.
ERC va dir que els amoïnava
que els números no es treballessin quan tocava i que el
pressupost no s’intentés ajustar al màxim perquè durant
l’any no s’haguéssin de fer
modificacions i el pressupost
final s’assemblés a l’inicial.
També va comentar que els
sobtaven les baixes reiterades
en alguns serveis, l’augment
de despeses en els manteniments, la durabilitat de les lluminàries, l’augment de la despesa elèctrica, la desviació
en l’enllumenat dels edificis i
el bus a Mango. Aquest partit
polític va concloure que el romanent hauria de servir per a
inversions i no per a costos de
partides d’estructura.
L’Alcalde va contestar que el
pressupost és un document
viu i que es tracta de bosses
de diners, no càlculs al cèntim. També va comentar que
hi ha nous edificis (Can Malé,
Escola d’Adults, Casal de Palaudàries) que han fet augmentar el cost de l’electricitat
dels edificis.
En Comú Podem va retreure
l’augment del consum elèctric, del carburant i del manteniment dels serveis a Can
Montcau, així com l’augment
de l’aportació a la Mancomunitat. Aquest grup polític també va dir que hi ha coses pendents de fer al poble abans
d’amortitzar crèdits bancaris.
L’Alcalde va dir que la Mancomunitat té nous serveis com
l’Escola d’Adults i va insistir
en què es tracta de bosses de
diners.
Ciutadans es va abstenir al·legant que no havia treballat en
el pressupost del 2018.
Junts va dir que hi havia coses en què estaven d’acord i

d’altres que no, que s’havien
disparat, i va comentar que
s’havia d’afinar més.
PSC: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
EN COMÚ PODEM: EN CONTRA
Cs: ABSTENCIÓ
JUNTS: ABSTENCIÓ

5.- Aprovació definitiva de
la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt, i de la proposta retributiva.
El Ple va aprovar definitivament la Relació de llocs de
treball que inclourà les modificacions resultants de l’informe de les al·legacions, i
la proposta retributiva resultant. L’aprovació definitiva de
la Relació de llocs de treball
implicarà la modificació de la
distribució salarial de la nòmina, tal i com s’ha acordat amb
la Mesa de negociació.
L’Alcalde va explicar que es
portava dos anys treballant
en la Relació de llocs de treball. Primer, una empresa va
fer entrevistes per definir els
llocs de treball, l’organigrama
de l’Ajuntament i la proposta
retributiva a partir d’uns criteris de la Diputació. Després de
l’aprovació inicial, hi va haver
una sèrie d’al·legacions, que
una Comissió paritària va estudiar i resoldre. La proposta
retributiva, amb l’objectiu que
hi hagi una equitat interna i
externa, s’aplicarà en 4 anys,
un 25% cada any, i el conveni
vigent també tindrà una vigència fins al 2024. Es tracta d’un
document obligatori i viu, va
dir l’Alcalde, que es va felicitar
per la feina feta.
ERC va dir que agrairia que
s’actualitzés més sovint perquè considerava el volum
d’al·legacions massa elevat.
L’Alcalde va contestar que es
tractava d’un % d’al·legacions
normal.
En Comú Podem va comentar
que aquest punt, que s’havia
deixat sobre la taula en l’anterior Ple, ara ja estava per
votar, perquè s’havia negociat
amb el nou Comitè i s’havia
fet una Assemblea de treballadors.
Ciutadans va manifestar que,
com que hi havia acord entre
l’Ajuntament i els treballadors,
hi votaria a favor.
Junts va dir que en una ne-

gociació no tothom està content del tot, però s’arriba a un
acord, com ha estat el cas, i
per això hi votaria a favor.
UNANIMITAT
6.- Ratificació de l’acord
de cessió d’espais al carrer
Creu de Baduell per a la instal·lació d’antena de telefonia mòbil.
El Ple va ratificar l’acord de
la Junta de Govern Local de
data 15 d’abril de 2019 de cedir l’ús gratuïtament a favor de
l’empresa Telxius Torres España SLU dels espais de titularitat municipal situats al carrer
Creu de Baduell, número 87,
per tal d’instal·lar infraestructures i elements accessoris
necessaris pel funcionament
d’equips de comunicació de
tercers. També va acordar
desestimar l’escrit d’al·legacions presentat, de conformitat als informes emesos.
Aquest punt es va deixar sobre la taula en l’anterior Ple
perquè l’oposició, tot i veure la necessitat de millorar la
cobertura a la zona, va saber d’un moviment veïnal en
contra que diu que podria ser
perjudicial per algunes persones vulnerables que viuen a
prop. L’oposició va demanar
una pròrroga per aclarir dubtes, tot i que l’Alcalde va comentar que ja s’havia donat la
llicència d’obres i ara només
es tractava de preparar la infraestructura, no d’instal·lar
l’antena.
L’Alcalde va dir que no havien
arribat informes nous per part
de cap ciutadà.
ERC va explicar que eren
conscients de la necessitat de

cobertura i que els ciutadans
no havien fet arribar nous informes, però que s’havien assessorat sobre les afectacions
en la salut i que hi havia estudis on es deia que les antenes
properes podien afectar a persones amb certes malalties.
Aquest grup polític va lamentar poc diàleg amb els veïns i
va demanar tornar a estudiar
altres opcions d’ubicació. A
més, va posar en dubte les
conseqüències jurídiques per
als regidors si hi votessin a
favor.
L’Alcalde va contestar que es
compleix la normativa, que
l’OMS diu que no està demostrada l’afectació en la salut de
les persones i que fer política
és prendre decisions.
En Comú Podem també va
dir que entenien la necessitat,
però que la gent té por i, davant del dubte sobre les afectacions en la salut, hi votarien
en contra.
Ciutadans va dir que hi estarien a favor, però davant del
patiment dels veïns, es van
abstenir.
Junts va dir que es tractava
d’una cessió de terreny, que
no estava demostrada l’afectació en la salut de la proximitat de les antenes de telefonia
mòbil, que era necessària la
cobertura en un lloc amb equipaments com CAP, escoles,
Casal... i que amb aquesta
ubicació hi havia més cobertura, i va votar-hi a favor.
PSC: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
EN COMÚ PODEM: EN CONTRA
Cs: ABSTENCIÓ
JUNTS: A FAVOR

