16 -

crònica
Ple ordinari del 25 de gener
1.- Aprovació de les actes anteriors.
El Ple va aprovar les actes anteriors: del
23 de novembre, del 30 de novembre i
del 14 de desembre, amb la incorporació d’algunes correccions enviades pel
PP.
UNANIMITAT
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
El Ple va donar compte dels Decrets
d’Alcaldia emesos del dia 13 de novembre al 31 de desembre de 2017,
que van del número 1006 al 1184.
3.- Donar compte de la xifra de població de Lliçà d’Amunt a 1 de gener
de 2017.
El Ple va donar compte de la xifra oficial
de població a 1 de gener de 2017 que
és de 14.933 habitants, segons l’Institut
Nacional d’Estadística, un xifra resultant de la revisió del Padró municipal.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar
que, tot i aquesta xifra oficial, des de
mitjans 2017 Lliçà d’Amunt ja s’ha consolidat en els 15.000 habitants. També
va comentar que els barris on hi ha més
població són el Centre Urbà, Ca l’Artigues i Can Salgot. L’Alcalde va afegir
que la piràmide de població indica la
tendència de la població a envellir-se. I
Simón va dir que el 85% de la població
que vé o marxa ho fa dins de la província de Barcelona.
ERC va destacar la rotació elevada de
població.
4.- Aprovació del Conveni de Manteniment del sector de Can Montcau
amb Punta Na SAU.
El Ple va aprovar l’Addenda al Conveni
de conservació de les obres d’urbanització executades a l’àmbit de Can
Montcau pel que fa al manteniment i
conservació de l’enjardinement dels
espais lliures vinculats a la vialitat i els
de nova creació.
En data 26 de maig de 2016, el Ple de
l’Ajuntament va aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i Punta Na SAU al respecte de la conservació
de les obres d’Urbanització executades
a l’àmbit de Can Montcau. Però, en
l’actualitat les propietàries majoritàries
del sector són les societats VGP (PARK)
ESPAÑA 2 SLU i VGP (PARK) ESPAÑA
3 SLU i han sol·licitat fer-se càrrec del
manteniment i conservació de l’enjardinament dels espais lliures vinculats a la
vialitat i els de nova creació annexes a
aquests.
L’Alcalde va dir que, davant la proposta
de l’empresa de fer-se càrrec de l’enjardinament, no han dubtat a acceptar-ho,
perquè l’experiència els ha ensenyat
que no era tan fàcil i que sortia més car
del que s’havia pactat.

ERC va fer constar que, quan es va
signar el conveni, el seu grup ja es va
questionar si es podien fer els treballs
amb els diners acordats.
ICV-EUiA va afegir que, quan la nova
empresa va comprar el sector, l’Ajuntament i Mango estaven discutint sobre la
conveniència de replantar la zona enjardinada amb espècies autòctones, però
Mango no volia canviar la seva idea inicial d’enjardinament.
PSC: A FAVOR
ICV-EUiA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
PP: A FAVOR

5.- Aprovació del Conveni Urbanístic
amb l’INCASÒL pel desenvolupament del sector centre.
El Ple va tornar a aprovar el contingut i
la signatura del Conveni de col·laboració entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per al desenvolupament del Sector Centre-Can
Guadanya i del Sector Centre-Can
Francí de Lliçà d’Amunt, incorporant
canvis aprovats per l’Institut Català del
Sòl.
En data 30 de novembre de 2017 el Ple
de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ja va
aprovar el contingut i la signatura del
Conveni i, per altra banda, el Consell de
Direcció de l’Institut Català del Sòl també el va aprovar en una sessió celebrada el 18 de desembre de 2017. Però,
els documents aprovats per ambdós
organismes es va comprovar que eren
diferents en algun aspecte.
La regidora d’Urbanisme, Lourdes Estéfano, va explicar que s’havien de
treure dos paràgrafs i afegir una data,
però que res d’això implicava canvis
substancials en el conveni.
ERC va votar-hi en contra al·legant que
considera que manca documentació
i concreció, i que no queda clar com
quedarà el patrimoni municipal del sòl.
També va comentar que es va dir que hi
hauria participació ciutadana i el conveni no ho reflecteix. A més, van protestar
perquè consideren que no han estat
prou informats.
L’Alcalde va contestar que el conveni
no acota algunes coses expressament
perquè no sigui massa encorçatat i es
pugui discutir i no enganxar-nos els
dits.
PSC: A FAVOR
ICV-EUiA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: A FAVOR
6.- Aprovació de l’acta de lliurament d’instal·lacions i formalització
d’acord entre l’Ajuntament i Biokit en
relació a la zona de Can Malé.
El Ple va aprovar l’Acta de lliurament

d’instal·lacions i formalització d’acords
entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i
BIOKIT SA, en compliment de les previsions de les bases d’actuació de la
Junta de Compensació del Sector discontinu de Can Montcau-Can Malé de
Lliçà d’Amunt i del Projecte de Reparcel·lació.
En aquests moments, BIOKIT SA ja està
en disposició de fer el lliurament de les
parcel·les de cessió obligatòria i gratuïta establertes en el Projecte de Reparcel·lació. A més, l’Ajuntament té interès
que les edificacions i instal·lacions no
siguin enderrocades i en l’adquisició de
béns mobles que s’hi troben.
L’Alcalde va comentar que Biokit ja
ha deixat totes les naus de Can Malé,
menys un petit espai que encara necessita, per traslladar-se a Can Montcau.
També va dir que l’Ajuntament no té intenció d’enderrocar cap nau i que, per
tal d’ocupar les instal·lacions, necessita
recepcionar-les. Simón va explicar que
Biokit tenia intenció de vendre el material de calefacció, enllumenat, etc. per
valor de 400.000€ i que l’Ajuntament ha
negociat de comprar-lo per un preu de
100.000€.
ERC va dir que es tractava de 3 convenis en 1: cessió del domini, adquisició de material i cessió de l’espai. Va
preguntar si ja s’havien pagat els diners
per al material i si l’espai que encara
manté Biokit no incidiria en les activitats de l’Ajuntament. També va preguntar sobre què es farà a Can Malé i
va treure el tema del procés participatiu pendent i va preguntar si no hauria
d’anar en paral·lel.
L’Alcalde va contestar que encara no
s’havia pagat el material, que es farà
ara i que hi ha una dotació en el pressupost del 2018. També va dir que
l’espai de Biokit no afectarà en res les
activitats municipals i que, a més, té
un accés directe. I va afegir que s’està
treballant en els usos, la qual cosa està
bastant avançada, però que una cosa
és el conveni i una altra els usos, i que
es farà un procés participatiu sobre els
espais lliures.
ICV-EUiA va dir que hi havia un espai
reservat per al Consorci i un altre definit
per l’Ajuntament i que, juntament amb
la Diputació, s’estava preparant un procés participatiu per als espais lliures.
CiU va afegir que el tema de Can Malé
és progressiu, que primer hi ha la cessió i després ja vindrà el procés participatiu.
UNANIMITAT
7.- Aprovació de la Modificació del
POUM per donar compliment a la
sentència del recurs contenciós administratiu 107/15.
Després que el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya estimés parci-

alment un recurs interposat, el Ple va
acordar modificar el sistema d’ordenació que consta en la fitxa del sector SUD-7 Can Guadanya Nou del Pla
d’ordenació urbanística municipal de
Lliçà d’Amunt: on diu “Alineació de vial”
haurà de dir “Edificació aïllada”, que és
el sistema d’ordenació que estableix la
clau 4b en la normativa urbanística.
ERC va retreure que el POUM es va
aprovar a correcuita i té molts errors,
que ens porten a contenciosos com
aquest. Aquest grup va preguntar si
l’Ajuntament es planteja demanar responsabilitats als redactors per la manca
de cura en la redacció.
L’Alcalde va contestar que un POUM
és complexe i que sempre hi ha errors,
que el nostre cas no és excepcional,
i va dir que no estava d’acord en què
s’hagués fet a correcuita.
UNANIMITAT
8.- Designació del nou representant
de l’Ajuntament a la Taula per al
desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental-”El Vallès
Oriental avança”.
Atès el canvi en el cartipàs municipal,
el Ple va aprovar designar al senyor
Antonio Polo Lama 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.
L’Alcalde va comentar que ERC ja no
formava part de l’equip de govern i que
el nou regidor d’Ocupació i Promoció
econòmica era Antonio Polo.
ERC va anomenar el pacte que s’havia
fet per designar representants entre
tots els partits de l’Ajuntament, a la qual
cosa l’Alcalde va respondre que aquest
organisme no formava part del pacte.
PSC: A FAVOR
ICV-EUiA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: A FAVOR
9.- Compatibilitat de càrrecs d’una
regidor de l’Ajuntament.
El Ple va acordar declarar la compatibilitat del senyor Albert Iglesias Boza
com a regidor amb dedicació parcial
amb l’exercici d’International Producer.
UNANIMITAT
10, 11 i 12.- Compatibilitat de càrrecs
tres treballadores de l’Ajuntament.
El Ple va acordar reconèixer la compatibilitat per poder realitzar tasques en
l’àmbit privat de tres treballadores de
l’Ajuntament, sempre i quan es compleixin una sèrie de premisses.
UNANIMITAT

13.- Afers urgents.

No n’hi havia.
14.- Mocions.
- Moció del PSC per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent de
les escoles bressol.
El regidor d’Educació, Fran Sánchez,
va dir que es tractava d’una moció de
defensa de l’escolarització de 0-3 anys
pública i va explicar que l’Ajuntament
havia assumit el cost de les subvencions que la Generalitat no havia pagat i
sense repercutir en les famílies.
ERC va puntualitzar que la Generalitat
subvencionava uns diners per alumne
si l’Ajuntament cobria un 30% de les
places, la qual cosa fa temps que no es
compleix. També va afegir que l’Ajuntament ha augmentat les ràtios, que ha
acomiadat mestres, ha cobrat per les
extensions horàries i ha rebut subvencions de la Diputació. Si es demana el
100%, s’hauria de complir el 100% de
les condicions, va manifestar.
L’Alcalde va contestar que les ràtios
són iguals, que no s’ha augmentat preu
dins de l’horari sinó per mitja hora més
i que si es van fer fora mestres és perquè el número de nens va baixar, però
que va ser gent interina, ja que les altres
mestres es van recolocar.
ICV-EIUiA va dir que l’Ajuntament ha
assumit costos que no li tocaven i és
lògic demanar-ne l’abonament.
CiU va fer esment de la situació actual
de la Generalitat.
El PP va demanar l’import exacte i va
preguntar si s’emprendrien accions legals.
El regidor d’Educació va contestar que
no sabia la quantitat exacte i que s’acollirien a una acció glogal amb altres
Ajuntaments. Sánchez va afegir que la
qualitat educativa mai havia baixat, tot
al contrari, i que la nostra és una de les
poques escoles bressol de Catalunya
amb mestre i auxiliar per aula.
UNANIMITAT
- Moció del PP per donar suport i defensar la presó permanent revisable.
Tots els demés grups municipals van
votar-hi en contra i van argumentar que
la presó, tal i com diu la Constitució, té
un caràcter de reinserció.
PSC: EN CONTRA
ICV-EUiA: EN CONTRA
CiU: EN CONTRA
ERC: EN CONTRA
PP: A FAVOR
15.- Preguntes.
ERC va formular vuit preguntes relacionades amb el Quiosc del parc, la Cavalcada de Reis, les Notícies a la xarxa, la
Pròrroga de la concessió de les instal·
lacions de la piscina municipal, la Reordenació del trànsit al nucli històric, el
Carrer de la Fàbrica, el Casal de la Gent
Gran de Palaudàries i l’Escola d’adults.

