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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL 
DIA 29 DE GENER DE 2015 

 

Lliçà d’Amunt, 29 de gener de 2015 

A les 19,00 hores, a l’edifici municipal del Centre Cívic de Palaudàries, prèviament 
habilitat a tal efecte, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió ordinària de 
primera convocatòria, que presideix l’Alcalde Sr. Ignasi Simon i Ortoll. Hi assisteixen 
els regidors Maria Marcos González, Jordi Juárez Heredia, Albert Iglesias Boza, Juan 
Miguel Valderrama García, Ma. Eugènia Sanz Herrero, Josep Santiago i Ariza, Àngela 
Roca i Corts, Antonio Guijarro Huertas, Joaquim Ferriol i Tarafa, Antoni Albaladejo i 
Jiménez, Miquel Ballester i Draper, Montserrat Rivera del Álamo, Iban Martínez 
Asensio, Neus Miró i Horcas, Francisco Manuel León Cuenca i Manuel Díaz Carrasco. 
Foren assistits per la Secretària accidental de la Corporació, Sra. Gemma Navarro i 
Medialdea i per l’Interventor municipal, Sr. Josep Vivancos Monter. 

 

1 – APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 

Posat a consideració l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària efectuada pel Ple 
municipal el dia 27 de novembre de 2014, aquesta fou aprovada per unanimitat. 

 

2 – DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 

Es donà compte dels Decrets emesos per l’Alcaldia des del 10 de novembre de 2014 
fins el 31 de desembre de 2014, que corresponen als números del 707 al 821 en el 
registre de decrets de l’Ajuntament. 

 

3 – DONAR COMPTE DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 
2014 

Es donà compte d ela següent Proposta d’acord: 

“Vist l’escrit de l’Institut Nacional d’Estadística pel que es notifica que la xifra oficial 
de població resultant de la revisió del Padró municipal referida a 1 de gener de 
2014, és de 14.696 habitants. 

Vist el Real Decret 1007/2014, de 22 de desembre, pel que es declaren oficials les 
xifres de població resultants del Padró municipal.  

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es 
proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Únic.- Aprovar la xifra oficial de població a 1 de gener de 2014, que és de 14.696 
habitants.” 
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Acabada la lectura, el senyor Alcalde comentà que s’havien produït 907 altes, 
provinents majoritàriament de l’àrea de Barcelona i 873 baixes, que la mitjana d’edat 
era de 39 anys i que si s’observava el creixement es veuria que ja no formava una 
piràmide, així mateix destacà que el 2014 hi havia hagut 137 naixements i 74 
defuncions. 

El regidor Joaquim Ferriol manifestà que no sabia si era gaire habitual que vingués 
molta gent i també en marxés tanta, i que en comparació es tractava d’un poble jove. 

Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 

 

4 – APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER AL 2015 

Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 

“Un cop formalitzat l'expedient del pressupost general de l'exercici 2015. 

Vist que la tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els 
articles 162 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

Vist l'informe de l’interventor de l’Ajuntament, 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple 
l'adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici 2015 sense dèficit 
inicial, essent l'import de les despeses de 16.500.000 euros i els ingressos de 
16.500.000 euros. 

Segon.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla al Pressupost. 

Tercer.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general. 

Quart.- Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, amb inserció 
d’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, 
per poder-hi fer reclamacions. 

Cinquè.- Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en 
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 169 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.” 

Oberta la deliberació, el regidor Jordi Juárez comença explicant quina era l’estimació 
dels ingressos per capítols:  

- Capítol 1: Es pressupostava en funció del padró de l’exercici 2014 i s’havia de 
tenir en compte la reducció del 22% de la base imposable de les plus vàlues, 
que es veia gairebé compensat amb la previsió de l’IBI per les noves altes del 
padró. La previsió era d’una reducció del 0,5% respecte al 2014. 
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- Capítol 2: S’havia previst reduir l’import de l’exercici anterior davant 
l’expectativa de menys llicències, tot i que era molt possible una nova llicència 
en el sector de Can Montcau. 

- Capítol 3: Es preveia una reducció de l’11,4%. En l’apartat d’ingressos 
periòdics s’havia previst en base als padrons i liquidacions de l’exercici 2014 i 
hi havia una reducció atès el menor import de previsió de liquidació del preu 
públic d’escola bressol, la previsió de reducció de llicències d’obres i la 
disminució del padró d’escombraries; quant a les quotes urbanístiques s’havia 
previst la urbanització del camí d’accés a Can Franquesa, la urbanització de 
Mossèn Cinto Verdaguer el clavegueram del carrer Alacant i els carrers d’en 
Bosch i de Can Merlès. 

- Capítol 4: Es preveia una reducció, degut majoritàriament a la reducció de la 
subvenció de la Generalitat per a les escoles bressol, que no estava 
compensada en la seva totalitat per les subvencions de la Diputació. 

- Capítol 5: Es deduïa lleugerament per ajustar la previsió d’interessos dels 
comptes corrents. 

- Capítol 7: Es preveia un important augment perquè hi havia una sèrie de 
subvencions concedides i altres que es preveia sol·licitar. 

- Capítol 9: Estava previst un nou préstec per import d’1.228.000 euros que en 
funció del desenvolupament del pressupost podia no ser necessari. 

Continuà l’explicació amb l’estimació de despeses, on s’havia tingut en compte l’estat 
d’execució de despeses del darrer exercici liquidat (2013) i l’avanç de la liquidació del 
2014, dotant en més o en menys les necessitats detectades pel normal funcionament 
del servei i per raó de les obligacions exigibles i  en concret, per capítols, indicà que 
quedaria de la següent manera: 

- Capítol 1: Es posava de manifest l’augment de la partida degut a que la llei de 
pressupostos havia previst la possibilitat de pagament de la part proporcional 
de la paga extra de l’exercici de 2012, a què s’havia consignat les nòmines de 
tot l’exercici del personal de gestió de residus, i a què s’havia consignat el sou 
del TAE i altres variacions a les nòmines, com augments o reduccions de 
jornades, o com a triennis . 

- Capítol 2: Aquest capítol disminuïa principalment per la disminució de la 
despesa de gestió de residus i la de servei d’atenció domiciliària, atès que tots 
dos serveis havien passat a ser de gestió directa. 

- Capítols 3 i 9: S’havia contractat un SWAP, amb un tipus d’1,89, que permetia 
garantir una despesa financera controlada per als dos propers exercicis, així 
mateix s’havia considerat adient contractar una pòlissa de tresoreria per a 
garantir el pagament regular als proveïdors a trenta dies, sense haver d’esperar 
l’ingrés de subvencions pendents per part de la Generalitat. 

- Capítol 4: El Pla de Sanejament de la Mancomunitat havia previst la 
contractació de préstecs que calia retornar durant tres anys, per la qual cosa 
calia mantenir la transferència a la Mancomunitat, i així mateix s’havia creat 
una nova partida de Serveis Socials pel dret a l’habitatge. 

- Capítol 6: Disminuïa en un 14,8% 
- Capítol 7: Es mantenia igual 
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- Capítol 9: L’any 2015 seria l’últim exercici d’ascens d’aquest capítol ja que 
durant aquest any s’amortitzaven els préstec de feia deu anys i el 2016 hi 
hauria una reducció important destinada a l’amortització de préstecs. 

Continuà explicant que el deute previst a 1 de gener de 2015 era de 7.786.006,28€, 
dels quals s’amortitzarien 2.150.000, i que, per tant, a 31 de desembre de 2015 
estava previst un deute de 6.864.006,28 euros. Així mateix indicà que la ràtio del 
deute viu a 31 de desembre de 2015 seria del 45,8%. 

A continuació, exposà els apartats més destacats del pressupost 2015, que eren: 

- La consolidació del sector Can Montcau Can Malé 
- La Generalitat continuaria amb un deute pendent de pagament molt important i 

retallant les subvencions 
- Previsió d’un augment de les bestretes de participació en ingressos de l’Estat 
- Continuava l’important impagament d’impostos municipals 
- L’endeutament de l’Ajuntament aproximadament seria d’un 45% 
- Es continuaria amb una decidida aposta de la gestió dels serveis municipals 
- Es seguirien implementant mesures per la reducció de la despesa i unitat de 

compres centralitzada. 
- Reorganització de la Brigada de Serveis 
- Important inversió en els serveis bàsics, com el clavegueram, l’enllumenat el 

manteniment d’edificis, i en obres d’infraestructures històricament pendents 
cam Mossèn Cinto Verdaguer, Can Franquesa, Can Bosc. 

- Manteniment d’important partida destinada a Serveis Socials 
- Confirmació del sanejament de l’Empresa Municipal d’Obres. 

A continuació intervingué el regidor Joaquim Ferriol, que manifestà que en quant als 
ingressos no tenia res a dir, només que amb la política de minimitzar la recaptació per 
criteris de prudència, es consignaven menys ingressos que els històrics; però que li 
agradaria que li comentessin els increments de subvencions, com els 130.000  euros 
de més que l’any anterior en subvencions de la Generalitat o els 480.000 euros més 
de subvencions de la Diputació - Xarxa de municipis. 

Continuà dient que en general el pressupost gastava en despesa corrent tot el que era 
ingres corrent, però que per fer inversions necessitava préstecs, quotes urbanístiques i 
subvencions i això no lligava amb la reducció del deute per la municipalització dels 
serveis. Pel que feia al pressupost de serveis socials, afirmà que era idèntic a l’any 
anterior repartit de diferent manera. En referència al SWAP digué que aquest no era 
pas nou i li agradaria que se li aclarís l’import de participació en tributs de l’Estat. 
Finalment manifestà que es deia que l’Ajuntament era dels més sanejats de la 
comarca, i només faltaria que no fos així quan havia rebut més de vint milions per part 
de Mango. Una altra qüestió era la ràtio d’endeutament, que altres anys es calculava 
sense quotes urbanístiques, i ara es tornava a fer d’aquesta manera quan creia que 
per normativa comptable no s’havia de fer així. Així mateix sol·licità informació sobre 
les partides del projectes de promoció econòmica i participació ciutadana, i sobre la 
situació de la Mancomunitat de la Vall del Tenes. 

El senyor Alcalde manifestà que era cert que existia un criteri de prudència pel que feia 
als ingressos, atès que si s’agafessin els padrons de 2014 per una qüestió de 
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morositat possiblement s’enganxarien els dits. Per altra banda, digué que s’havien 
trobat en la quasi la obligació de recuperar serveis, atès que la Generalitat havia deixat 
de pagar per a les escoles bressol i l’escola de música i això feia que la majoria 
d’inversions s’haguessin de finançar per quotes urbanístiques o préstecs, però aquest 
any seria l’últim d’amortitzacions i per tant el 2016 seria el primer any, després de 
trenta, que es podria utilitzar diner corrent per a inversions i no per pagar deute. 
Continuà dient que fins ara es tenia una empresa que portava a terme el servei 
d’assistència domiciliària i ara, recuperant-lo, l’Ajuntament s’estalviava 50.000 euros 
que anirien destinats a Serveis Socials, i que per això encara que el pressupost 
s’assemblés en l’import hi havia un canvi substancial. També indicà que la Diputació 
de Barcelona havia tornat a engegar el programa de Xarxa de Municipis amb dos 
programes per a inversions i foment de l’ocupació que feia que pugés la partida de 
subvencions. Pel que feia a la participació en els tributs de l’Estat, indicà que era 
negativa però no tenia res a veure amb el d’altres anys. En quant a la ràtio 
d’endeutament digué que no sabia perquè es calculava així però s’estava parlant d’una 
diferència de dècimes i no volia entrar en aquest debat. Quant a promoció econòmica, 
manifestà que s’havia engegat un programa d’ocupació juvenil i de formació, i en 
referència a la participació ciutadana estava previst que Biokit deixés Can Malé l’any 
2016 i es pretenia fer un procés de participació ciutadana per decidir que es feia en 
aquest sector. 

Finalment, pel que feia a la Mancomunitat de la Vall del Tenes, digué que s’havia 
aprovat un Pla de Sanejament i que Lliçà d’Amunt havia de dipositar 180.000 euros 
extres. També digué que per la preparació dels pressupostos de la Mancomunitat 
s’havia fet una reunió interna i s’havia observat que l’IES de la Vall del Tenes tenia un 
dèficit de 160.000 euros que una vegada explicat a Ensenyament aquest els havia 
donat la raó i s’havien signat nous convenis per a equilibrar-ho, i acabà dient que si 
s’arreglava aquesta qüestió es podria tirar endavant amb l’Escola de Música, amb  els 
plans de drogodependència i altres, atès que estaríem parlant d’un dèficit de 90.000 
euros. 

El regidor Joaquim Ferriol digué que a Serveis Socials el que feia una empresa ara ho 
faria personal propi, i si es mirava el personal de Serveis Socials les retribucions eren 
les mateixes; contestant el senyor Alcalde que el que havia de fer era mirar el capítol 2  
i no el capítol 1. 

El senyor Joaquim Ferriol preguntà, per altra banda, quin sentit tenia aprovar un 
pressupost si després per decret d’alcaldia es podien crear partides i dotar-les; 
contestant el senyor Alcalde que feia dos anys que es feien aquestes modificacions 
que eren informades favorablement per part de Secretaria i Intervenció. 

La regidora Neus Miró explicà que portaven dies estudiant el pressupost i que, tot i 
tractar-se d’un pressupost equilibrat, hi havia partides de serveis socials que trobaven 
que s’augmentaven en poca quantitat, així mateix, indicà que en les diferents reunions 
mantingudes amb l’equip de govern s’havien demanat: 

- La construcció d’un Camp de Futbol 7 
- L’arranjament del barri de la Sagrera 
- L’arranjament dels camins més malmesos 



6 
 

- La construcció de la rotonda de Ca la Miqueleta per treure trànsit del mig del 
poble 

- El carrer Sant Joan  
- El manteniment de les instal·lacions municipals 

Conclogué dient que hi havia aspectes que potser els canviarien, però tot el que 
havien demanat a l’equip de govern ho havien tingut en compte i per tant no tenien res 
més a dir. 

El senyor Alcalde insistí que pel que feia a Serveis Socials fins ara s’anaven cobrint 
totes les necessitats que els ciutadans sol·licitaven. 

El regidor Francisco León digué que ell no havia tingut la sort de reunir-se amb l’equip 
de govern i pel que feia al pressupost, tot i considerar-lo ajustat en els aspectes 
ordinaris, compartia l’opinió del regidor Joaquim Ferriol de què en inversions resultava 
curt. Preguntà pel tema de la construcció de la rotonda que havia obligat a fer una 
modificació pressupostària per a la seva construcció i encara no s’havia fet el projecte. 

El Senyor Alcalde contestà que el pressupost era ajustat perquè s’havia de fer front a 
les despeses directes i després a les inversions, reiterà que aquest seria el darrer any 
d’ajustos ja que el 2016 es podrien fer més inversions. Conclogué dient que ara no era 
el moment de grans inversions sinó de serveis a les persones. El regidor Francisco 
León digué que no demanava pas grans inversions, que creia que Lliçà d’Amunt no 
necessitava, però si per exemple en clavegueram i asfalts. 

El regidor Jordi Juárez digué que precisament aquestes inversions serien les que es 
farien, i que durant l’exercici 2014 s’havia comprat un vehicle per portar a terme 
directament la neteja de clavegueram. El regidor Francisco León insistí que es 
necessitava més inversió en la neteja de carrers i zones verdes i en l’asfaltat i que 
sentia discrepar amb Convergència, però un Camp de Futbol 7 que costava 210.000 
euros no era del tot necessari. 

La regidora Maria Marcos preguntà quant pujava la partida de serveis socials respecte 
la de 2014; contestant el regidor Jordi Juárez que s’augmentava un 11%, o sigui 
35.000 euros. La regidora Maria Marcos digué que no entraria a parlar d’inversions 
perquè aquestes anaven en funció de les idees que tingués cadascú, però que la 
partida de Serveis Socials era escassa atès que a Lliçà d’Amunt hi havia molta gent 
que ho estava passant malament i que no demanava ajuda. El senyor Alcalde digué 
que la partida de Serveis Socials mai seria suficient però sí que es cobrien les 
necessitats de la gent, i que des de Serveis Socials s’estava en contacte amb les 
escoles per arribar a més famílies que en principi no sol·licitaven les ajudes i es 
cobrien les necessitats que es demanaven, però hi havia gent que li costava demanar. 

Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables dels grups PSC (5), PP 
(3) i CiU (2), que constitueixen majoria absoluta legal. Votaren en contra els grups 
d’ERC (5), ICV-EUiA (1) i la regidora no adscrita (1). 

 

5 – RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA 
DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS 
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Es donà compte de la següent proposta d’acord: 

“El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs compta amb uns Estatuts 
aprovats per la seva Junta General en data 29 de febrer de 1988, els quals han 
estat modificats i adaptats en successius acords. L’últim text refós dels Estatus va 
ser aprovat per Junta General del 28 de febrer de 2012 i publicat al BOPB del 4 
d’abril de 2012, i ratificat pel Ple de ‘Ajuntament en sessió del dia 29 de novembre 
de 2012. 

En el decurs del tràmit d’aprovació definitiva i entrada en vigor de la modificació 
dels Estatus va ser dictada la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), la qual ha inclòs una nova Disposició 
Addicional Vint en la Llei 30/1992 de Procediment Administratiu Comú, fixant nous 
paràmetres organitzatius per als Consorcis. Per la seva banda, la Disposició 
Transitòria Sisena de la LRSAL estableix un règim transitori per a l’adaptació dels 
Estatuts, en establir que “els consorcis que ja estiguessin creats en el moment de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei han d’adaptar els seus Estatuts al que s’hi preveu 
en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 

D’altra banda la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa introdueix novetats per als 
consorcis en matèria de separació dels seus membres i de liquidació dels mateixos, 
essent que també s’escau procedir formular una modificació estatutària per tal 
d’adaptar els estatuts vigents del Consorci. 

La Junta General del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs en sessió 
ordinària del dia 10 de desembre de 2014, ha adoptat l’acord d’aprovació inicial de 
la modificació dels seus Estatuts, per tal d’adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local com a la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa. Igualment s’amplia l’àmbit d’actuació als municipis de la 
Tordera que ho sol·licitin. Es proposa canviar el nom actual pel de Consorci Besòs 
Tordera a partir de l’aprovació definitiva i entrada en vigor de la modificació. També 
s’actualitza el número de vots de la Diputació de Barcelona, que passa de 3 a 9 
degut a l’augment de població, de més de 500.000 habitants, respecte d’aquells 
municipis de la província no inclosos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

En relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la modificació 
dels Estatuts del Consorci, segons allò previst a l’article 322 del ROAS, requereix 
l’acord del Consell plenari, ratificat pels ens i les administracions que en formen 
part, acordada amb les mateixes finalitats que per a l’aprovació, de manera que els 
ens participants han de fer-ne una aprovació inicial i una altra de caràcter definitiu, 
posterior aquesta darrera al sotmetiment de l’expedient a informació pública pel 
període de 30 dies.  

Vist l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, i els 
corresponents dels actuals Estatuts vigents. 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Ratificar inicialment l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci 
per a la Defensa de la Conca del riu Besòs aprovat en sessió de la Junta General 
de data 10 de desembre de 2014, per tal d’adaptar-los a allò que disposa la LRSAL 
i la Llei de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa, d’acord amb el text que s’incorpora com a Annex. 

SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils 
a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un 
anunci al BOP, al DOGC i al tauler d’edictes d’aquest Ajuntament. 

TERCER.- Donar audiència de forma simultània als interessats i a les entitats que 
han exercit la iniciativa. 

QUART.- Considerar definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la 
modificació dels Estatuts pel cas que durant el període d’informació pública no es 
presenti cap reclamació o suggeriment. 

CINQUÈ.- Formular encàrrec al Consorci per a la Defensa de la Conca del riu 
Besòs per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a 
la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el 
tràmit d’audiència als interessats, així com precedeixi a la publicació íntegra del text 
de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el BOP. 

SISÈ.- Donar trasllat del present acord al Consorci per a la Defensa d ela Conca del 
riu Besòs als efectes escaients” 

 

Oberta la deliberació, el Sr. Alcalde explicà que es tractava d’un canvi de nom i 
ampliació dels membres del Consorci i ara el que tocava era que cada municipi 
aprovés la modificació. 

El regidor Joaquim Ferriol digué que no tenia res a dir en aquells aspectes que eren 
per ajustar-se a la normativa, però que demanaria que es quedés sobre a taula perquè 
li sorprenia que s’ampliés l’àmbit a la Conca del Tordera quan eren conques difícils de 
gestionar i no hi veia cap avantatja en unir-les, i per això volia més temps per a 
estudiar-ho. 

El senyor Alcalde digué que ell no hi tenia cap inconvenient i que si tothom hi estava 
d’acord ho deixarien sobre la taula. Com sigui que ningú s’hi va manifestar en contra 
l’assumpte es deixà sobre la taula. 

 

6 – RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
LOCALRET 

Es donà compte de la segünet Proposta d’acord: 

“Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt en forma part com a ens consorciat. 
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Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de 
novembre de 2014 va adoptar, entre d’altres, els acords d’aprovació inicial, i en el 
cas que no es presentessin reclamacions ni al·legacions, definitivament la 
modificació dels estatuts del Consorci Localret, en concret dels articles que 
s’annexen a aquesta acord; notificar a tots els membres associats l’acord inicial de 
modificació dels estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la 
recepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin 
convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat 
definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini; i disposar el 
sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de forma conjunta, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes 
corresponents. 

Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de 
Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa. 

Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu 
òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les 
mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 

Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han 
d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 

Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès 
per part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini 
de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 6770, de 15 de desembre 2014. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, s’acorda 
sotmetre al ple l’adopció dels següents acords:  

Primer.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada 
per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre 
de 2013, en els termes exposats anteriorment. 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i 
efectes escaients.” 

Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majori absoluta legal. 

 

7 – VALIDACIÓ DE LES TARIFES PEL SERVEI DE PRESTACIÓ CONJUNTA DEL 
SERVEI DE TAXI PER A L’ANY 2015 

Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
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“En data 19 de gener de 2015 s’ha signat el Conveni de Cooperació Intermunicipal 
entre els Ajuntaments de Granollers, Les Franqueses del Vallès, Canovelles i Lliçà 
d’Amunt per la prestació conjunta del servei de taxi. 

El pacte quart de l’esmentat conveni estableix que els ajuntaments signants es 
comprometen a harmonitzar les tarifes urbanes dels serveis de taxi que tinguin 
origen i destinació en qualsevol dels seus termes municipals, de manera que tinguin 
els mateixos conceptes i imports. Pel que fa a la tarifa interurbana aplicable, serà 
l’aprovada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 

Vista la proposta presentada pel Sindicat del Taxi de Catalunya. 

Vista la valoració efectuada pels Tècnics de mobilitat dels quatre ajuntaments. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda,  

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar la validació de les tarifes previstes pel 2015 pel servei de prestació 
conjunta del servei de taxi. 

Segon.- Notificar aquest acord a la resta d’Ajuntaments interessats” 

 

Acabada la lectura, el senyor Alcalde explicà que amb aquestes tarifes s’intentaven 
aproximar 

 a les tarifes d’àrea metropolitana, i des del punt de vista de Lliçà d’Amunt es sortia 
guanyant perquè la majoria de viatgers es dirigien a Granollers, i amb aquestes noves 
tarifes passarien a ser considerades tarifes urbanes. 

El regidor Joaquim Ferriol digué que no tenia res a dir pel que feia a les tarifes però si 
pel que feia a la lentitud d’aplicació del conveni que ja s’havia aprovat el mes de maig. 

El senyor Antonio Guijarro digué que es tractava d’un bon conveni, que estava ben 
elaborat per cobrir les diferents necessitats; contestant el senyor Joaquim Ferriol que 
aquesta no era la qüestió sinó el lent que era el procediment. 

Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majori absoluta legal. 

 

8 – AFERS URGENTS 

No se n’han presentat. 

 

9 - MOCIONS 

No se n’han presentat. 
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10 – PREGUNTES 

10.1.- PREGUNTES PRESENTADES PER LA REGIDORA NO ADSCRITA. 

Primera.- Convenios urbanísticos con empresas 

Que se nos haga llegar los convenios urbanísticos existentes, que este ayuntamiento 
tiene con terceros. 

Resposta: El senyor Alcalde contestà que durant els darrers anys no s’havia aprovat 
cap conveni urbanístic però que si concretava més quin demanava, podrien aprofundir 
més, i que això ja se li havia dit de paraula. 

La regidora Maria Marcos manifestà que volia que constés per escrit. 

 

Segona.- Licencias de obres mayores 

En la información facilitada no se nos mencionó el órgano que aprobó la concesión de 
dichas licencias de obras. Ruego nuevamente que se nos facilite. 

Resposta: El senyor Alcalde contestà que de conformitat amb l’article 21.1 q) de la 
Llei de Bases de Règim Local, les llicències d’obres les atorgava l’Alcalde. 

 

Tercera.- Ofertas públicas 

En materia de personal solicitamos se nos facilitara los pliegos de condiciones 
generales y particulares de las distintes ofertes públicas realizadas por este 
ayuntamiento en materia de contratación de personal.  

Resposta: El senyor Alcalde contestà que tota la documentació que hi havia en les 
diferents convocatòries ja se li havia lliurat. 

 

10.2.- PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA. 

Primera.- Obras Casal de la gent gran 

¿Cuando se acabarán las obras? 

Resposta: El senyor Alcalde contestà que durant la segona quinzena del mes de 
febrer. 

 

Segona.- Salón de plenos municipales 

¿Se celebrarán los plenos municipales en el Casal de la Gent Gran? 

Resposta: El senyor Alcalde contestà que en principi sí. 
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Tercera.- Plenos en directo 

¿Habría la posibilidad de transmitir los Plenos Municipales en directo? 

Resposta: El Sr. Alcalde contestà que no s’ho havien plantejat 

 

Quarta.- Sonorización Plenos  

Si es así, ¿Se tiene previsto mejorar la sonorización de los Plenos Municipales? 

Resposta: El senyor Alcalde contestà que en aquests moments estaven en una sala 
provisional i que efectivament s’havia de millorar en aquest aspecte. 

 

Cinquena.- Acera entre C.C. Palaudàries y Can Roure 

¿Para cuando se tiene previsto realitzar la acera que separa el Centro Cívico de 
Palaudàries, con Can Roure o el puente de madera? 

Resposta: El senyor Alcalde contestà que s’havia sol·licitat abans de Nadal i que 
durant el mes de febrer s’executaria.  

 

 

Sisena.- Demanda agua 

En diferentes plenos hemos preguntado por la demanda presentada por el 
Ayuntamiento respeto a la subida del agua, a la cual siempre se nos ha constestado 
que todavía no tiene respuesta, por última vez, ¿Tiene el equipo de gobierno pensado 
realitzar algo para solucionar el tema del agua? 

Resposta: El senyor Alcalde contestà llegint íntegrament la resposta que ja havia 
donat en el Ple de setembre de 2013, que ja donava per contestada a la pregunta. 

 

En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència donà per 
acabada la sessió, essent les 20,30 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta, 
que signen l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 

      

L’ALCALDE                          LA SECRETÀRIA 

 


