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crònica
Ple ordinari del 28 de novembre
1.- Aprovació de les actes anteriors.
El Ple va aprovar les actes de
les sessions del 26 de setembre (ordinària), del 21 d’octubre
(extraordinària per disignar els
membres de les meses electorals per a les eleccions a Corts
Generals), del 24 d’octubre al
matí (extraordinària amb un sol
punt, una moció “de resposta
a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia
per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del
dret d’autodeterminació”) i del
24 d’octubre a la tarda (extraordinària).
UNANIMITAT
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos del 9
de setembre al 8 de novembre
de 2019, que van del número
909 al 1097.
3.- Aprovació inicial del Pressupost municipal de 2020.
El Ple va aprovar inicialment el
Pressupost municipal general consolidat per a l’exercici
2020 amb superàvit inicial, essent l’import de les despeses
de 18.011.950,86€, dels quals
18.003,443,35€ corresponen a
l’entitat i 167.030,59€ a l’Empresa municipal; i l’import dels
ingressos de 18.059.633,27€,
dels quals 18.003.443,85€ corresponen a l’entitat i 214.713€
a l’Empresa municipal. També
va aprovar la relació de llocs de
treball i la plantilla de personal
que es detalla al Pressupost i
les Bases d’execució del Pressupost general.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va anar
explicant els motius de l’agment, baixada o manteniment
dels diners de cada capítol del
pressupost.
En relació a les despeses, el capítol I, de personal, augmenta
força per la previsió de creixement salariat dels treballadors
de l’administració, per l’aplicació retributiva derivada de la valoració de llocs de treball i per
la necessitat de més plantilla (2
agents de Policia, 1 administratiu de Mobilitat, 1 administratiu
de Residus, 1 vigilant de Mercat, 3 Jardiners, 1 Manobra, 1
treballador de Neteja i 1 treballador per Acció Social), entre
altres motius com la previsió per
substituir baixes o la contracta-

ció de Plans d’Ocupació.
El capítol II, de despeses en
béns i serveis corrents, disminueix perquè s’ha racionalitzat
la despesa i també perquè hi
ha qüestions que no toca fer
aquest any com el canvi de roba
de la Policia Local i les franges
de protecció contra incendis,
que s’han fet el 2019.
El capítol III, de despeses financeres, augmenta lleugerament
per les comissions que cobren
els bancs.
El capítol IV, de subvencions i
transferències corrents, augmenta un 4% fonamentalment
per l’aportació a la Mancomunitat de la Vall del Tenes, que té
nous serveis.
El capítol VI, d’inversions reals,
és semblant al pressupost inicial del 2019.
En el capítol VII, de transferències de capital, hi ha dues
partides importants per la socialització de llibres als centres educatius i les despeses
de legalització de l’activitat de
l’Aliança.
El capítol IX, de passius financers, on s’ha pressupostat
l’amortització de préstecs, queda semblant al 2019.
L’Alcalde va dir que el Pressupost 2020 s’ha cenyit al Pla
Financer aprovat, que reclama
ajustaments, i que és 100%
executable perquè s’ha fet “tocant de peus a terra”.
En relació als ingressos, en el
capítol I, d’impostos directes,
es comptabilitza l’IBI i l’IAE de
la zona de Can Montcau i s’incorpora l’augment del 3% de
l’IBI aprovat en les ordenances.
En el capítol III, de preus públics, taxes, quotes urbanístiques i contribucions especials,
es contempla l’augment de la
taxa de recollida d’escombraries aprovat a les ordenances.
En el capítol IV, de subvencions
i transferències corrents, hi ha
un previsió d’augment del 3%
en els tributs de l’Estat.
El capítol V, d’ingressos patrimonials, es manté igual.
En el capítol VII, de subvencions
i transferències de capital, hi ha
previst diners del PUOSC, de
les noves Meses de Concertació de la Diputació i de subvencions per al canvi de lluminàries
i per al manteniment de camins.
En el capítol IX, de passius financers, s’ha previst demanar
major import del que s’amortitza per tal de poder mantenir el

nivell d’inversions i atenent que
el nivell d’endeutament és molt
baix.
L’Alcalde va comentar canvis de
darrera hora com la reducció de
l’import d’asfaltatges per destinar-lo a parcs infantils escolars,
jocs verticals i fonts als parcs, i
la reducció de diners destinats
a la Mancomunitat per destinar-los a Cooperació.
Ignasi Simón també va parlar de
les inversions previstes, entre
les quals: canvi de lluminàries
a Led; manteniment i millora de
la xarxa d’aigua; noves càmeres
de videovigilància per millorar
la seguretat ciutadana; soterrament de línies de telefonia; semaforització del gir de la Costa
de Can Puig i de la sortida del
CAP; habilitar l’altell del Pavelló
per a més activitats; ampliació
del porxo del local social de
Can Farell; un altre punt de recàrrega per a vehicles elèctrics;
asfaltatges; obres d’urbanització dels carrers Castelló de la
Plana, Alacant i València; manteniment de clavegueram; clavegueram de Can Marlès; nou
camió d’escombraries i escombradora; socialització de llibres ;
i subvenció a l’Aliança.
En relació als projectes, l’Alcalde va anomenar: donar continuïtat al Camí de la Serra cap
al Polígon a través de Ca la
Miquela; un vial d’accés a Can
Malé des dels barris; i acabar
d’obrir el tram baix del carrer de
la Fàbrica.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va dir
que el Pressupost 2020 era
equilibrat i comptava amb l’informe positiu d’Intervenció.
ERC va retreure que el pressupost no s’hagués treballat entre
tots els grups polítics, ja que el
primer pressupost del mandat,
va dir, fixa les línies polítiques a
seguir els propers anys. També
va dir que era pràcticament copiat de l’anterior, tot i que es va
felicitar per algunes coses com
un altre punt de recàrrega per a
vehicles elèctrics i la socialització de llibres, que va dir estava
en tots els programes electorals. Aquest partit polític també
va dir que les modificacions a
darrera hora els donaven la sensació que el pressupost estava
poc treballat políticament.
ERC va comentar algunes partides del pressupost.
En relació a la partida d’escombraries, va dir que el pressupost
no justificava l’increment de la

taxa.
En la partida de Cultura, el 50%
és per a Festa Major, hi ha una
part per personal i els diners
destinats a fer activitats culturals és ridícul, va comentar.
La partida de Joventut cau un
26%, quan hi ha mancances en
aquest àmbit, va expressar.
En la partida d’Educació, va dir,
s’agraeix la socialització de llibres, però els diners destinats
a activitats educatives disminueixen un 43%.
En relació a la partida d’Acció
Social va dir que quedava l’àrea
per a subvencions i no per fer
coses per empoderar la gent,
fent referència al descens de
diners en programes. I també
va retreure que queia l’Oficina
d’Habitatge.
En Promoció Econòmica es va
preguntar com es volia ajudar
el comerç local si el pressupost
d’aquest àmbit destinat a projectes queia un 20%.
En relació a Participació Ciutadana van mostrar-se sorpresos pel descens i van dir que
els amoïnava que no hi hagués
previst preguntar res a la ciutadania.
Sobre Mobilitat van dir que no
veien contemplats projectes per
donar sortida als actuals problemes.
De Medi Ambient, tot i que no
hi ha manteniment de franges
aquest 2020, també van retreure que es baixés en manteniment d’espais verds.
En relació a inversions, ERC va
comentar que els agradava que
no es destinessin diners al trasllat de l’Ajuntament a Can Malé.
De Comunicació va dir que es
retallava en despeses corrents
i que caldria solucionar el tema
de la gravació i el so dels Plens.
En la partida de Cooperació s’ha
passat de 25.000€ a 8.000€,
una part dels quals s’han afegit
a darrera hora, va comentar.
I ha desaparescut la partida de
barris i el que s’hi destina són
subvencions per a festes de barri, va retreure.
ERC va dir que els feia patir que
hi haguéssin menys inversions i
va dir que algunes, com la urbanització de Castelló de la Plana
i Alacant, estan a cada pressupost. I va comentar que els
diners per inversions surten de
préstecs, subvencions i quotes
urbanístiques i haurien de sortir de recursos propis, els quals
van destinats tots a l’estructura

de l’Ajuntament.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va reiterar que el pressupost 2020
s’havia ajustat al Pla Econòmic
i Financer, que marca l’Estat, i
limita el sostre de despesa. Va
contestar que l’equip de govern
està demostrant que aposta pel
diàleg quan convida als grups
de l’oposició a les reunions amb
l’Incasòl sobre el centre urbà o
a les reunions sobre residus, per
exemple. I, en relació al diàleg
amb el pressupost, va dir que
ell mateix i l’Inventor s’havien
posat a disposició dels grups
de l’oposició i que s’havia reunit
amb alguns.
Ignasi Simón també va puntualitzar que la partida d’escombraries inclou la neteja viària,
que el manteniment d’espais
verds augmenta i les activitats
educatives es mantenen.
No és un pressupost incrementalista, va dir l’Alcalde, hem racionalitzat la despesa, farem el
mateix amb menys.
En relació a la Mobilitat, va comentar que s’està treballant en
l’EMUS i, quan s’aprovi, s’afegiran els diners necessaris. A
Comunicació també s’ha ajustat la partida i s’han aconseguit
proveïdors més econòmics. Els
processos participatius es contracten externament. I, en relació a l’Habitatge, no s’ha atorgat el Pla Local d’Habitatge i, si
s’aconsegueix, hi haurà partida,
va concloure l’Alcalde.
En Comú Podem va retreure a
l’equip de govern que s’haguéssin retallat diners de les partides
més sensibles i va anomenar
biblioteca i cultura, projectes de
joventut, activitats educatives,
programes de Serveis Socials,
oficina d’habitatge, promoció
econòmica participació ciutadana, comunicació i cooperació, i va reclamar una partida
exclusiva per a violència de gènere. En relació a les inversions,
aquest partit va dir que eren de
continuïtat i només va destacar
la novetat de l’habilitació de l’altell del Pavelló per a activitats
esportives. També va comentar
que queien els projectes iniciats
quan aquest partit formava part
de l’equip de govern com Can
Malé, el Pla d’Acollida, Fira Tenes i Tenes Televisió. En Comú
Podem va finalitzar el seu discurs dient que el Pressupost
2020 els semblava una moció
de censura al seu treball i que
es retallaven en les àrees que
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eren més sensibles per un partit
d’esquerra com el seu; va titllar
aquests pressupostos d’antisocials.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va tornar a insistir que es tractava de
fer el mateix amb menys diners,
va negar que fossin uns pressupostos anatisocials i va dir que
s’intenta arribar a tota la gent
necessitada. També va remarcar que Lliçà d’Amunt és un
poble difícil de mantenir, que cal
prioritzar inversions i, respecte
a Can Malé, que s’hi està buscant una sortida.
Ciutadans va dir que el seu partit volia treballar a l’oposició de
forma positiva i va explicar que
s’havia reunit amb l’equip de
govern per parlar dels pressupostos i que se li havien acceptat qüestions que ell plantejava.
Aquest partit va dir que estava
d’acord en algunes coses, que
altres les hauria fet diferent,
però que trobava que era un
pressupost equilibrat. Tot i això,
no va votar-hi a favor per l’increment dels impostos, que va dir
que també es podien treballar
amb temps i racionalitzar.
En relació a aquesta objecció,
l’Alcalde va contestar que poques vegades s’havien pujat
impostos, però ja havia explicat
que aquest cop s’hi havien vist
obligats.
Junts va dir entendre que darrera del Pressupost 2020 hi havia
un pla d’estalvi, però també va
dir que la majoria absoluta hi
havia donat via lliure. Aquest
partit va comentar que es demanava més esforç al ciutadà
amb l’augment dels impostos
però que no se li donaven compensacions i va anomenar partides on disminueixen els diners
com joventut, educació, promoció econòmica, participació ciutadana, medi ambient, cooperació, barris o sanitat, i la baixada
d’inversions i projectes.
L’Alcalde va fer referència a Joventut, una partida que Junts
va remarcar, dient que era una
àrea transversal i que mantenia
la programació. També va dir
que el ciutadà tenia noves inversions.
PSC: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
EN COMÚ PODEM: EN CONTRA
Cs: ABSTENCIÓ
JUNTS: EN CONTRA
4.- Resolució del contracte

de concessió de la recollida
d’escombraries amb l’empresa Rubatec.
El Ple va acordar donar-se per
assabentat de l’informe emès
per la Comissió Jurídica Assessora de data 3 de juny de 2019
en relació amb la resolució del
contracte de serveis de recollida
d’escombraries subscrit en data
1 de març de 1998, el qual té
caràcter preceptiu però no vinculant i, vist que el servei es va
deixar de prestar fa més de 15
anys, considerar resolt aquest
contracte. També va acordar
reiterar l’acord de la Junta de
Govern Loal de data 24 de gener de 2019 que va denegar el
pagament de les quantitats reclamades per RUBATEC SA en
l’escrit presentat en data 18 de
juny de 2018 que és objecte del
recurs contenciós administratiu
número 36/2019 interposat davant el Jutjat contenciós administratiu número 6 de Barcelona
i en el qual s’està dilucidant si
és ajustada a dret la denegació
del pagament de les factures relacionades a l’expedient.
Tots els partits van estar d’acord
en desencallar aquest tema que
ja porta 15 anys de trajectòria.
UNANIMITAT

5.- Imposició de sanció per
incompliment de la normativa
per la Tinença d’animals de
companyia.
El Ple va aprovar sancionar
un lliçanenc com a responsable d’una infracció molt greu,
prevista en l’art. 64.12 de l’Ordenança, consistent en tenir
gossos o animals potencialment perillosos sense llicència
i, conseqüentment, imposar-li
una sanció de 1.502,53€, a la
vegada que requerir-lo perquè,
en el termini màxim de 15 dies,
tramiti la llicència administrativa
de tinença de gossos potencialment perillosos, advertint-lo de
que en cas de no donar compliment a aquest ordre s’imposaran multes coercitives d’acord
amb les normes vigents del Procediment Administratiu.
Tots els partits van estar d’acord
a seguir el procediment i sancionar aquest cas reincident.
UNANIMITAT
6.- Nomenar representant de
l’Ajuntament a la Taula “El Vallès Oriental Avança”.
El Ple va acordar designar al
senyor Marc Palet Rodríguez,

com a representant de l’Ajuntament en el Plenari de la Taula per
al Desenvolupament Econòmic i
l’Ocupació del Vallès Oriental-El
Vallès Oriental Avança.
Alguns partits van estar a favor
de donar la representació de
l’Ajuntament a aquest òrgan al
regidor responsable de la regidoria de Promoció econòmica
per la seva relació. I altres partits van retreure la falta d’obertura de les representacions de
l’Ajuntament també a l’oposició.
PSC: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
EN COMÚ PODEM: A FAVOR
Cs: EN CONTRA
JUNTS: A FAVOR
7.- Afers urgents.
No n’hi havia.
6.- Mocions.
En Comú Podem va presentar una moció en relació amb
la sentència als líders polítics
i socials de l’independentisme. Aquesta moció proposava
acordar “manifestar indignació
davant una sentència injusta
que genera un precedent inacceptable i expressar solidaritat
amb les persones condemnades i amb les seves famílies,
a més de promoure iniciatives
polítiques, institucionals i jurídiques per facilitar la sortida
de la presó de les persones
condemnades i el retorn de les
persones exiliades i denunciar
les conseqüències greus que
aquesta sentència té sobre els
drets civils i polítics del conjunt
de la ciutadania com són el dret
de manifestació, d’expressió,
de lliure associació i de dissidència política”. També instava
a “reiterar el compromís amb la
defensa dels drets i les llibertats
i mostrar el rebuig a la judicialització d’un conflicte polític que
només es pot resoldre per vies
democràtiques i dialogades,
demanar a tots els partits polítics que dialoguin i cerquin solucions polítiques inclusives que
cohesionin el conjunt del a societat catalana, posar l’Ajuntament al servei del diàleg polític
i a treballar per trobar solucions
a l’actual conflicte polític, i traslladar aquests acords al Tribunal
Suprem, grups del Parlament
de Catalunya, del Congrés i del
Senat, i del Parlament Europeu,
i a les entitats municipalistes de
Catalunya.

Ciutadans va votar-hi en contra
al·legant que aquest partit no
entrava a valorar sentències del
Tribunal. I el PSC va dir que era
una qüestió que Lliçà d’Amunt
poc podrà fer per solucionar, es
va posicionar per una solució
de diàleg polític i va demanar de
votar per punts, per una qüestió de neutralitat política, la qual
cosa es va acceptar.
PSC: A FAVOR DELS PUNTS
5, 6 i 8
ERC: A FAVOR
EN COMÚ PODEM: A FAVOR
Cs: EN CONTRA
JUNTS: A FAVOR
ERC va presentar una moció
en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa política al
Parlament de Catalunya, on
proposava, entre altres punts,
denunciar la censura que el
Tribunal Constitucional pretén
imposar a Parlament de Catalunya, clarament incompatible
amb l’autonomia i la inviolabilitat de la cambra, i reivindicar
el dret dels diputats i diputades
del Parlament de Catalunya,
així com el dels membres del
Ple, a poder debatre sobre tots
els assumptes que interessen a
la ciutadania, inclosos el dret a
l’autodeterminació, la monarquia o la sobirania.
Junts va dir que es tractava de
democràcia i llibertat d’expressió i va reclamar poder parlar,
debatre i arribar a acords de
qualsevol tema.
Ciutadans va dir que el seu
partit no comentava qüestions
judicials i del Parlament, però
va comentar que s’han de respectar les regles i que s’alguns
temes no se’n poden fer resolucions.
En Comú podem va dir estar
d’acord en el 90% de la moció,
però que no els havia agradat
com s’havien fet coses en el
Parlament i que, encara que no
agradi, cadascú té les competències que té per legislar.
El PSC va votar-hi en contra
al·legant que una conversa al
Parlament es té per arribar a
un acord o resolució, i que això
s’ha de fer on toca.
PSC: EN CONTRA
ERC: A FAVOR
EN COMÚ PODEM: ABSTENCIÓ
Cs: EN CONTRA
JUNTS: A FAVOR
ERC va presentar una altra mo-

ció en relació a la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència
envers les dones, on, entre altres punts, proposava refermar
la condemna de l’Ajuntament a
totes les formes de violències
que pateixen les dones, reconèixer el dret de les dones
a viure sense violència masclista i posar tots els mitjans a
l’abast per erradicar-la, a més
de refermar el compromís de
l’Ajuntament per continuar ampliant els serveis d’atenció a
dones en situació de violència
i als seus fills i filles, i dur a terme campanyes específiques
de sensibilització, prevenció i
denúncia de qualsevol mena
de violència masclista.
Tots els partits van estar a favor dels acords, però no tots
de la part expositiva de la moció.
En Comú Podem va llegir un
escrit sobre els orígens i el
sentit de la commemoració, i
la regidoria d’Igualtat, gènere
i LGTBI va exposar tot el que
fa l’Ajuntament en relació a
aquest tema.
UNANIMITAT
9.- Preguntes.
ERC va formular preguntes
sobre: el tancament de la residència de Mas Bo; el projecte
de camí de vianants i/o carril
bici cap a Granollers; actuacions en matèria de recollida
selectiva; beques de menjador; actuacions a curt termini
en matèria d’habitatge i desnonaments en curs; i l’eliminació de quatre parades de la
línia A1.
Ciutadans va formular preguntes sobre: la Fira de Nadal; foment del comerç local
per Nadal; foment del comerç
local aquest mandat; i compensacions d’ajudes per part
de l’Ajuntament als menjadors
escolars.
En Comú Podem va formular
preguntes sobre: gestions amb
Sorea després de l’auditoria;
nou projecte polític per l’Espai
Can Malé; solució als problemes d’acumulació de trànsit al
carrer Jaume I a l’alçada de les
escoles; la gestió dels locals
socials de les associacions
que s’han fusionat i centralitzat
en el local social de Ca l’Artigues; la posibilitat de compra
d’un nou equipament municipal per ubicar la policia.

