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crònica
Ple ordinari del 26 de setembre
1.- Aprovació de l’acta anterior.
El Ple va aprovar l’acta de la
sessió ordinària del 18 de juliol.
UNANIMITAT
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es va donar compte al Ple dels
Decrets d’Alcaldia de l’1 de juliol al 5 de setembre, que van
del número 681 al 908.
3.- Aprovació dels estats i
comptes de l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt de l’exercici
2018.
El Ple va aprovar els estats i
comptes de l’Ajuntament de
l’exercici 2018.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va comentar que, en tancar l’exercici 2018, ha donat un actiu i un
passiu de 53 milions d’euros i
un augment net de riquesa de
895 mil euros. El romanent de
tresoreria és de 4.281.000€
i el resultat pressupostari
d’1.775.000€. L’Alcalde també va dir que el pressupost
definitiu era de 19.273.000€ i
les obligacions reconegudes
de 17.146.000€, amb la qual
cosa va posar una nota de
gairebé excel·lent a l’exercici
2018.
PSC: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
EN COMÚ PODEM: A FAVOR
Cs: ABSTENCIÓ
JUNTS: A FAVOR
4.- Aprovació definitiva de
la relació de llocs de treball i proposta retributiva
de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt.
Aquest punt es va deixar sobre la taula i l’Alcalde va explicar que s’havia d’acabar de
parlar per aclarir conceptes i
de ratificar en Assemblea.
5.- Aprovació inicial de la
Modificació d’Estatuts de la
Mancomunitat de la Vall del
Tenes.
El Ple va aprovar inicialment la
proposta de modificació i actualització dels Estatuts de la
Mancomunitat Intermunicipal
de la Vall del Tenes.
En Comú Podem va votar-hi
en contra criticant que primer
s’hagin aplicat els canvis i
després es modifiquin els estatuts, i no s’hagi fet a la inversa com caldria.

Cs també va votar-hi en contra al·legant la desconeixença
de l’òrgan.
L’Alcalde es va comprometre
a demanar a la Mancomunitat
una explicació del seu funcionament per als nous regidors.
PSC: A FAVOR
ERC: A FAVOR
EN COMÚ PODEM: EN CONTRA
Cs: EN CONTRA
JUNTS: A FAVOR

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 havia de 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. Aquestes
instal·lacions serien les adequades per poder posar una
infraestructura per equips de
comunicacions que donarien
solució als greus problemes
de cobertura de telefonia mòbil.
Aquest punt també es va
deixar sobre la taula 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 comentarque ja s’havia donat la llicència d’obres i ara només
es tractava de preparar la infraestructura, no d’instal·lar
l’antena.
7.- Afers urgents.
No n’hi havia.
8.- Mocions.
PSC i ERC:
- El PSC i ERC van presentar
una moció conjunta on demanaven al Ple la retirada de
l’amenaça d’Endesa d’efectuar talls de subministraments
a partir de l’1 d’octubre a les

persones endeutades en situació de vulnerabilitat, per tal
de poder iniciar una negociació amb un clima de cooperació i diàleg i perquè aquesta amenaça constitueix una
il·legalitat d’acord amb la Llei
24/2015. Tots dos partits havien presentat una moció en
aquest sentit i, per això, van
decidir presenta-ne una de
conjunta.
El PSC va puntualitzar que
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
no havia rebut la carta amenaçadora d’Endesa perquè
l’administració local assumeix
la despesa de la gent que no
pot pagar-los.
Tots els grups van votar-hi
a favor, menys Cs que es va
abstenir perquè considera
que en aquest cas el lideratge
hauria de ser de la Generalitat.
PSC: A FAVOR
ERC: A FAVOR
EN COMÚ PODEM: A FAVOR
Cs: ABSTENCIÓ
JUNTS: A FAVOR

EN COMÚ PODEM:
- En Comú Podem va presentar una moció on demanava al
Ple la posada en marxa d’una
mesa de treball, que inclogui
la societat civil, entitats feministes i organitzacions que
treballen en aquesta direcció,
la qual treballi al costat de
l’administració en el desenvolupament de mesures contra
la violència de gènere, d’acord
amb el Pacte d’Estat.
El PSC va anomenar totes
les accions que s’estan fent
en aquest àmbit i que estan
en sintonia amb el que diu el
Pacte d’Estat contra la violència de gènere. L’Alcalde va dir
que Lliçà d’Amunt és un municipi referent en actuacions en
defensa de les dones.
UNANIMITAT
- En Comú Podem va presentar una altra moció on demanava al Ple que, en virtut de
la legislació, no s’obstaculitzi
l’empadronament de totes les
persones que viuen en el nostre municipi, independentment
de les condicions de residència o la situació administrativa
de cada persona.
L’Alcalde va explicar el funcionament del padró i va dir que
ja es complia amb la normativa, per això el seu partit va
votar-hi en contra.

PSC: EN CONTRA
ERC: ABSTENCIÓ
EN COMÚ PODEM: A FAVOR
Cs: EN CONTRA
JUNTS: ABSTENCIÓ
Cs:
- Cs va presentar una moció
on proposava al Ple a la despolitització d’esdeveniments
esportius al nostre poble, fent
referència a les 24 Hores de
Ciclomotors de la Vall del Tenes.
El PSC, ERC i Junts van votar-hi en contra i van argumentar que l’activitat és d’interès
local, l’entitat que l’organitza
és privada i aquesta entitat ja
té un caràcter polític i uns objectius catalanistes/independentistes des dels seus inicis.
PSC: EN CONTRA
ERC: EN CONTRA
EN COMÚ PODEM: ABSTENCIÓ
Cs: A FAVOR
JUNTS: EN CONTRA
- Cs va presentar una altra
moció on proposava al Ple la
planificació d’una campanya
de conscienciació i sensibilització dels efectes nocius del
consum d’alcohol.
Tots els grups polítics van estar-hi a favor menys el PSC,
que va votar-hi en contra i va
explicar que la proposta ja
s’estava fent i va anomenar
totes les accions que hi ha al
respecte.
PSC: EN CONTRA
ERC: A FAVOR
EN COMÚ PODEM: A FAVOR
Cs: A FAVOR
JUNTS: A FAVOR
ERC:

- ERC va presentar una moció
on proposava al Ple d’instar a
l’Ajuntament a reduir el nombre de fanals destinats a la
propaganda electoral en un
90%, centralitzant així tota la
propaganda electoral en un o
dos dels carrers principals del
municipi, en benefici del Medi
Ambient.
Tots els partits van estar-hi
d’acord i van acordar fer-ho el
100%.
UNANIMITAT
9.- Preguntes.
ERC va formular preguntes relatives a la Festa Major, al carril bici cap a Granollers i a la
recollida selectiva.
En Comú Podem va formular
preguntes en relació a la reforma de Can Malé; les ajudes
i beques escolars; el canvi
d’ubicació i monitora de l’activitat de gimnàstica de la gent
gran; la licitació del bar del
Local Social de Ca l’Artigues; i
les activitats en locals socials
i centres cívics de les entitats.
Cs va formular preguntes relatives a retards del bus urbà; la
compra de tauletes electròniques per a l’escola Els Picots;
les ajudes per la compra de
llibres escolars; i les obres del
vestuari de dones al Pavelló
d’Esports.
Junts va formular preguntes
relatives a les activitats físiques dirigides a la gent gran
al Centre Cívic de Palaudàries.

