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Ple ordinari del 22 de març

1 .- Aprovació de l’acta anterior.
El Ple va aprovar l’acta de la sessió ordinària del 25 de gener.
UNANIMITAT
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos de l’1 de gener al 2 de
març, que van del número 1 al 229.

3.- Aprovació inicial de la Modificació
del pressupost de l’exercici 2018 pel
que fa a la plantilla de personal.
El Ple va aprovar inicialment la modificació de la Plantilla de Personal amb la
creació d’una plaça de tècnic d’inserció
laboral i l’amortització d’una plaça de
topògraf i cinc places de repartidor.
El regidor de Recursos Humans va explicar-ne els motius: una jubilació; la
pèrdua de l’essència social de la tasca;
i el reforç de l’àrea de Promoció Econòmica.
UNANIMITAT
4.- Aprovació del Conveni de col·laboració amb el clúster Craf Beer per
la cessió d’espais a Can Malé.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt és propietària de les instal·lacions de Can Malé
que té intenció de destinar a activitats
en benefici de la població. El Clúster
Craft Beer és una entitat sense ànim de
lucre que té com a finalitat principal la
consolidació com a sector econòmic
de la cervesa elaborada per petites empreses independents que estan estretament vinculades al sector primari.
L’Ajuntament i el Clúster tenen interès
comú per la promoció econòmica del
municipi que podrà contribuir a la creació de llocs de treball directes o indirectes en diversos sectors, sobretot en
l’agricultura, la indústria agroalimentària
i el turisme i la gastronomia.
El Ple va acordar cedir gratuïtament
l’ús de les naus 3 i 4 de la finca de Can
Malé propietat de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt a l’entitat sense ànim de lucre
Clúster Craft Beer, amb la finalitat que
contribueixi a la creació de llocs de
treball directes i indirectes en diversos
sectors del municipi i totes les finalitats que s’estableixen en el conveni de
col·laboració per la cessió dels espais.
Aquestes finalitats s’hauran d’acomplir
en el termini màxim de cinc anys i s’ha
de mantenir la seva destinació en els 30
anys següents.
El regidor de Comerç, Consum, Turisme
i Empresa, i d’Ocupació, Antonio Polo,
va destacar que es tracta d’un projecte
de futur d’interès públic perquè serà una
oportunitat per impulsar els pagesos,
l’ocupació, la formació i l’educació, el
turisme i la gastronomia locals, i fins i tot
la investigació. Per això, va demanar el
suport de tots els grups polítics.

ERC va agrair que el projecte, que es
va iniciar amb aquest partit polític al
govern, tiri endavant gairebé idèntic, va
destacar-ne la transversalitat i també va
demanar el suport de tots.
El PP va abstenir-se al·legant que no
veia clara la viabilitat del projecte. De
tota manera, va dir que li semblava bé
que l’activitat beneficiés a la població,
però que s’havia triat la cervesa i no era
la única activitat possible.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va comentar
que la llei no deixa crear consorcis, els
quals s’estant desmantellant, i que suposen massa risc econòmic. A l’Ajuntament, va dir, li interessa més estar a fora
i fer un conveni amb el clúster, el qual
ha de passar comptes cada any, a més
d’una memòria elaborada.
Antoni Polo va afegir que la base del
projecte no ha canviat, si bé abans es
volia crear un consorci amb l’Ajuntament a dins i ara s’ha fet un conveni entre l’Ajuntament i el clúster.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: A FAVOR
PP: ABSTENCIÓ

5.- Aprovació inicial del Projecte de
substitució a lluminàries let de l’enllumenat públic.
El Ple va aprovar inicialment el Projecte
de substitució de lluminàries amb làmpades de vapor de sodi d’alta pressió
a lluminàris amb làmpades de LED de
l’enllumenat públic de Lliçà d’Amunt,
amb una actualització del Pla d’adequació de l’enllumenat públic del barri
de Can Salgot, amb un pressupost de
1.926.967,40€.
La regidora d’Obres, Lourdes Estéfano, va explicar que l’any 2014 es van
canviar totes les làmpades a vapor de
sodi, però que la vida útil d’aquestes
làmpades és curta i ara cal renovar-les.
Per qüestions de consum, però també
mediambientals, s’ha decidit canviar-les
a LED. El pressupost és més elevat perquè també cal canviar les carcasses,
però Estéfano va destacar l’estalvi energètic i la reducció de la potència contractada i del quadre elèctric, que faran
reduir-ne els costos.
L’Alcalde va afegir que l’Ajuntament tindrà un romanent de tresoreria important
que es pot utilitzar per amortitzar préstecs o per inversions mediambientals,
per tant podria ser vàlid per aquest àmbit.
ERC va retreure que en el concurs del
2014 per canviar làmpades va guanyar
l’oferta més alta, no la més econòmica,
perquè prometien 5 anys de vida útil
més uns 2 anys i mig de garantia extra.
També va retreure mancances en el projecte: no hi ha justificacions, no hi ha alternatives de models, no indica vida útil,

no hi ha referències a la contaminació
lumínica, no hi ha cap informe d’Intervenció..., “tot està agafat amb pinces”.
L’Alcalde va contestar que no calia tantes indicacions en el projecte, les quals
es fixaran en el plec de clàusules i més
endavant també hi haurà l’informe d’Intervenció.
El PP va votar-hi a favor veient la necessitat del projecte.
UNANIMITAT

6.- Nomenament de la Comissió de
Delimitació de Lliçà d’Amunt.
El Ple va acordar nomenar la Comissió
de delimitació del terme municipal de
Lliçà d’Amunt que estarà constituïda per
l’Alcalde, els regidors Lourdes Estéfano i
Francisco León, l’arquitecte i la secretària. La finalitat d’aquesta Comissió és la
delimitació del terme municipal amb els
municipis de Caldes de Montbui i Santa
Eulàlia de Ronçana, per a l’elaboració
del Mapa municipal de Catalunya.
L’Alcalde va explicar que cada poble ha
de crear una Comissió per revisar els
límits del municipi i s’ha d’arribar a un
consens, sinó la Generalitat té la última
paraula.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
PP: A FAVOR
7.- Aprovació del text refós de la Modificació del POUM de Can Malé.
El Ple va acordar verificar el Text Refós
de la Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal en el sector de Can
Malé, SUD-6 de Lliçà d’Amunt, incorporant les prescripcions assenyalades per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona.
La regidora d’Urbanisme, Lourdes Estéfano, va comentar que Urbanisme ha
fet alguns requeriments com que hi hagi
una reserva d’espai verd lliure, tenir la
titularitat de 2 pous i algun ajustament
de planejament.
UNANIMITAT
8.- Imposició de Sanció per infracció
de la normativa per la tinença d’animals potencialment perillosos.
El Ple va acordar imposar una sanció de
1.502,53€ a J.G.O. com a responsable
d’una infracció molt greu, prevista en
l’art. 64.12 de l’Ordenança municipal
reguladora de la tinença d’animals de
companyia, consistent en tenir gossos o
animals potencialment perillosos sense
llicència, a la vegada que requerir-lo perquè tramiti la llicència.
El regidor de Medi Ambient, Francisco
León, va comentar que fa temps que
s’està treballant per la legalització de
gossos, els més preocupants els gossos
periollosos, que hi ha hagut moltes le-

galitzacions, però quan els requeriments
no es compleixen, arriben les sancions.
UNANIMITAT
9.- Moció en contra de la pujada de
les tarifes municipals d’aigua.
El Ple va acordar rebutjar l’increment de
l’11,88% de la tarifa de l’aigua en alta
subministrada per ATLL, efectuada pel
Consell d’Administració de l’Agència
Catalana de l’Aigua, i instar a suspendre
l’efectivitat de l’esmentat acord, pel perjudici econòmic que representa la seva
aplicació a les tarifes de consum, fins a
la constitució del nou govern de la Generalitat de Catalunya, al qual s’insta a
la recuperació de la gestió del sistema
ATLL. El Ple també va acordar incentivar
la reducció del cànon general de l’aigua,
en el seu primer tram de consum.
UNANIMITAT
10.- Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística.
El Ple va acordar rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic
de la LOMCE, tot atac que posi en perill
la immersió lingüística a Catalunya i la
voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola catalana i incorporar una casella per triar el castellà com
a llengua vehicular a l’escola catalana.
També va acordar donar suport al nostre model d’escola, defensar la institució
escolar i comprometre’s a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, a més de reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina
clau per a la cohesió social, la igualtat
d’oportunitats i la qualitata educativa.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: A FAVOR
PP: EN CONTRA
11.- Moció de suport a les mobilitzacions en defensa d’un sistema públic
de pensions.
El Ple va acordar donar suport a les reivindicacions de les organitzacions sindicals CCOO i UGT, i a les mobilitzacions
promogudes per aquestes organitzacions en la defensa d’un sistema públic
de pensions que garanteixi el manteniment del contracte social inherent al
nostre sistema de pensions públiques.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: A FAVOR
PP: EN CONTRA
12.- Afers urgents.
12.1.- Designació de les Festes Locals per a 2019. Proposta: 7 de gener
i 6 de setembre.
El Ple va aprovar com a festes locals del

municipi de Lliçà d’Amunt per a l’any
2019 els dies 7 de gener i 6 de setembre.
UNANIMITAT
12.2.- Ratificació d’un acord de la
Mancomunitat de La Vall del Tenes.
El Ple va ratificar l’acord de la Junta de
la Mancomunitat de la Vall del Tenes en
relació a l’ampliació de l’objecte social
de la mateixa per a la prestació del servei d’interès general d’Escola d’Adults.
UNANIMITAT
13.- Mocions.
13.1.- PP: Moción para defender el
Pacto de Toledo y el compromiso de
todos con us sistema público de pensiones sostenible.
El Ple va acordar instar a la Comissió del
Pacto de Toledo perquè elabori i trameti
al Govern de la Nació les noves recomanacions necessàries per articular les
orientacions de futur que han de guiar
el model de Seguretat Social, amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat i suficiència del sistema públic de pensions,
progresant en el seu equilibri financer.
PSC: ABSTENCIÓ
ICV-EUIA: ABSTENCIÓ
CiU: ABSTENCIÓ
ERC: ABSTENCIÓ
PP: A FAVOR
13.2.- ERC: Moció per la llibertat dels
líders i els membres del govern destituïts.
El Ple va acordar expressar, un cop més,
el rebuig a la decisió de mantenir en presó preventiva als membres del govern
destituïts per l’aplicació de l’article 155 i
els representants d’Òmnium i ANC.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: A FAVOR
PP: EN CONTRA
14.- Preguntes.
El PP va plantejar preguntes en relació
als següents temes: la crònica del Ple
extraordinari del 14 de desembre; càmeres de vigilància i seguretat; el Casal de la Gent Gran de Palaudàries; la
cobertura de mòbils; el Consorci de la
Cervesa Artesana; la instal·lació de contenidors de reciclatge d’oli domèstic; la
instal·lació de bancs en el Passeig de
Can Salgot; una acera molt perillosa a
Can Salgot; informació sol·licitada sense contestar; i el posicionament del govern municipal amb la presó permanent
revisable.
ERC va plantejar preguntes en relació
als següents temes: el carrer del Torrent
Merdanç; la web de transparència; el
Pla parcial de Can Montcau; i el Conveni
amb l’Incasòl per al desenvolupament
del centre.

