ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL DIA 21
DE JULIOL DE 2016

Lliçà d’Amunt, 21 de juliol de 2016.

A les 19,00 hores, a l’edifici municipal del carrer Folch i Torres, núm. 102-105,
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 Jordi Juárez Heredia, Maria del Mar Pedrerol i Villarroya,
Lourdes Maria Estéfano Orozco, Albert Iglesias Boza, Fran Sánchez Castilla, Joaquim
Ferriol i Tarafa, Iban Martínez Asensio, Míriam Remolà i Elvira, Mercedes Mateo
Fiérrez, Francisco Manuel León Cuenca, Antonio Polo Lama, Àngela Roca i Corts,
Francisco Javier Millán Vidal, Manel Busquets i Mateu, Felip Tura i Torra i Jordi
Regales Pou. Foren assistits per la Secretària accidental de la Corporació, Sra.
Gemma Navarro i Medialdea i per l’Interventor municipal Sr. Antoni Hierro Medina.

1 – PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU REGIDOR SR. JORDI REGALES
L’Alcalde - President, senyor Ignasi Simon i Ortoll, assabentà a la Corporació del fet
que s’havia rebut la credencial del nou regidor que havia de substituir als senyor Enric
Grau i Comas, i que, per tant, a continuació es procediria al jurament del càrrec,
perquè d’aquesta manera ja pogués participar en les deliberacions d’aquest plenari.
Aital efecte es formulà al senyor Jordi Regales i Pou, la següent pregunta :
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, amb lleialtat al
rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut de Catalunya com a normes
fonamentals de l’Estat ?”
La pregunta fou contestada pel senyor Jordi Regales Pou amb l’afirmatiu:
“ SÍ PROMETO”

2 – APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
Posat en consideració dels membres del Ple municipal l’aprovació de l’acta de les
dues darreres sessions efectuades pel Ple municipal, que corresponen a l’ordinària de
26 de maig de 2016, i a l’extraordinària pel sorteig de meses electorals de 30 de maig
de 2016, aquestes fores aprovades per unanimitat.

3 - DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es donà compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des del dia 10 de maig a l’1 de juliol
de 2016, que van del número 313 al 486/16 dins del llibre de Registre de Decrets de
l’Ajuntament.
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4 – DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2015
En compliment de la mateixa resolució i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa d’Hisenda, es dona compte al Ple del decret d’Alcaldia número 403 del dia
7 de juny de 2016, que és del següent contingut:
“Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2015, de conformitat
amb les dades que reflecteixen la comptabilitat municipal executada durant
l’esmentat exercici i de conformitat amb la documentació obrant a l’expedient.
Segon.- Donar compte de la liquidació del Pressupost al Ple municipal en la primera
sessió que se celebri.
Tercer.- Donar compte de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015 a
l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, als efectes legalment
establerts.”
Acabada la lectura, el regidor Jordi Juárez explicà que el pressupost d’ingressos era
de 17.332.000 euros i el pressupost de despeses de 15.344.000 euros, essent, per
tant, el resultat de l’exercici positiu en 1.268.000 euros, concloent que els ingressos
liquidats havien estat suficients per a les despeses. Continuà dient que el saldo
d’obligacions de dubtós cobrament acumulat era de 2.434.000 euros, que el càlcul de
l’estalvi net era de 2.752.000 euros i que la ràtio d’endeutament a 31 de desembre de
2015, estava en un 43,20%, quan l’Estat permetia fins a un 110 %. Acabà dient que de
tot això, se’n podia extreure que els comptes estaven sanejats i equilibrats per a
afrontar tot el mandat.

5 – APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Es donà compte de la següent Proposta d’acord:
“Vista la Memòria d’Alcaldia.
Vist l’informe d’Intervenció.
Vist l’escrit de la Direcció General d’Administració Local que assenyala la obligació
de sol·licitar la creació i classificació del lloc de treball de Tresoreria com a lloc
reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional, i per tant la necessitat de modificar la plantilla de personal de
l’Ajuntament.
Vist l’interès de modificar les Bases d’execució del Pressupost pel que fa a les
subvencions directes a través de conveni.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer: Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'exercici 2016 per
transferències de crèdit i crèdit extraordinari a finançar amb baixes de crèdit de
partides no compromeses.
Transferències de crèdit i crèdit extraordinari de les partides següents:
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Partida

17/1532/61909
17/1610/61910
15/9200/62600
07/3410/48001
22/2310/22699

Modificació

Transferència crèdit
Re-asfaltats i carrer
Major
Inversions xarxa d’aigua
Inversions tecnologies de
la informació
Club de bàsquet Lliçà
d’Amunt
Accions solidària
concretes

150.000,00
200.000,00

190.000,00
150.000,00

340.000,00
350.000,00

30.000,00

60.000,00

90.000,00

23.700,00

10.000,00

33.700,00

3.000,00

2.700,00

5.700,00

Total Transferència crèdit
Partida
12/1320/62400

412.700,00

Denominació

Import

Vehicles policials

30.000,00
30.000,00

Total crèdit extraordinari

A finançar amb transferències negatives de crèdit següents:
Partida
17/3420/62300
17/9200/62203
17/9200/62400
17/1600/60900
22/2310/48000

Baixes de crèdit

Modificació

Camp de futbol i
376.000,00
vestidors piscina
Accessibilitat i trasllat
250.000,00
Ajuntament
Vehicles i maquinària
78.000,00
Inversions clavegueram
125.000,00
Subvencions Cooperació
5.700,00
Règim Concurrència
Total Baixes de crèdit

-100.000,00

100.000,00

-230.000,00

20.000,00

-30.000,00
-80.000,00

48.000,00
45.000,00

-2.700,00

3.000,00

- 442.700,00

Segon: Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt del pressupost municipal per l’exercici 2016, en el sentit que on
diu:
PLANTILLA ORGÀNICA
Grup
2.-Funcionaris de carrera
2.1.-Escala: Administració General
Denominació
Tresorer/a

A2

Places

1

Vacants

1

Serà:
PLANTILLA ORGÀNICA
Grup
1.-Funcionaris amb habilitació de caràcter
nacional
Denominació
Tresorer/a

A1

Places

1

Vacants

1
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Tercer: Aprovar inicialment la modificació de la Base d’execució del Pressupost
municipal número 25.
Quart: Exposar al públic aquest acord, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Cinquè: Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment
durant el termini d’informació pública, es considerarà l’expedient aprovat
definitivament.”
Oberta la deliberació, el regidor Jordi Juárez explicà que s’havien pressupostat unes
partides que ara es passaven a modificar perquè havien quedat curtes, en concret
eren la de reasfaltaments, inversions a la xarxa d’aigua, inversions en noves
tecnologies, accions solidàries i el club de bàsquet. Aquests increments es finançarien
per la baixa d’obres que havien sortit més econòmiques o que no es tirarien endavant,
com per exemple el Camp de Futbol, el trasllat de l’Ajuntament, els vehicles, i algunes
inversions i subvencions.
Per altra banda, es modificava la plantilla, atès que l’Estat obligava que la plaça de
tresorer estigués reservada a funcionari amb habilitació nacional.
El regidor Francisco Javier Millán manifestà que el seu grup votaria en contra per
coherència política, ja que no podia estar a favor d’uns comptes que havia fet l’equip
de govern seguin el seu programa de treball. Així mateix, manifestà que havia observat
un error de suma en la modificació, però que si qui ho havia fet no en sabia més, ell no
s’hi posaria. El Sr. Alcalde contestà que no toleraria cap comentari despectiu cap al
personal de l’Ajuntament, atès que tots havien de seguir una línia de respecte, també
comentà que qui presentava el pressupost era l’equip de govern i per tant ho feia
seguint les seves línies d’actuació.
Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables dels grups PSC (6),
ERC (6), ICV-EUiA (2) i CiU (1), que constitueixen majoria absoluta legal; i el vot en
contra del grup del PP (2).

6 – DESIGNACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2017
Es donà compte de la següent Proposta d’acord:
“Vist que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes
laborals, dures seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya, s’estableix
que les dues festes locals seran fixades per Ordre d ela Conselleria de treball, afers
socials i família,
De conformitat al que estableix l’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, que
l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple,
Vist el dictamen favorables de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar com a festes locals del municipi de Lliçà d’Amunt per a l’any 2017,
els dies 7 de gener i 8 de setembre.
Segon.- Trametre aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya.”
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Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que
constitueixen majoria absoluta legal.

7 – APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL PEL QUE FA
A L’ALÇADA REGULADORA MÀXIMA DE LA ZONA 12 INDUSTRIAL
Es donà compte de la següent Proposta d’acord:
“Els Serveis Tècnics municipals han redactat la Modificació puntual del vigent Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal pel que fa a l’alçada reguladora màxima de la
zona 12.- Industrial.
El principal objectiu d’aquesta modificació és el de determinar les alçades
reguladores per a les qualificacions 12a-Indústria agrupada i 12b-Indústria amb nau
compartida.
De conformitat al que estableix l’article 96 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer: Aprovar inicialment la Modificació puntual del vigent Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal pel que fa a l’alçada reguladora màxima de la zona 12.Industrial.
Segon: Exposar al públic aquesta aprovació per un període d’un mes, mitjançant
edicte al Butlletí Oficial de la Província, i anunci a un dels diaris de major difusió.
Acabada lectura, el regidor Joaquim Ferriol manifestà que aquesta era una modificació
que ja se sabia que s’hauria de fer, atès que el POUM no establia l’alçada reguladora, i
al no tenir-la s’havia de remetre a la planta baixa més una de la normativa d’habitatge,
provocant que l’edificabilitat fos menor.
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que
constitueixen majoria absoluta legal.

8 – APLICACIÓ DE SANCIONS PER INFRACCIONS A L’ORDENANÇA PER A LA
TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Es donà compte de la següent Proposta d’acord:
“Vistos els expedients SANCI-1/2016 i SANCI-4/2016, incoats per la tinença de
gossos potencialment perillosos sense llicència administrativa.
Atès que les esmentades infraccions es troben sancionades de conformitat amb
l’article 64.12 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals de
companyia, com a faltes molts greus, amb una multa de 1.502,53€, essent
competent per la seva imposició el Ple
Vist el dictamen favorables de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Sancionar al senyor José Alexandre de los Santos i a la senyora Tania
Artiol Alcalde, com a responsables d’una infracció prevista a l’article 64.12 de
l’Ordenança, consistent en tenir gossos o animals potencialment perillosos sense
llicència.
Segon.- imposar al senyor José Alexandre de los Santos i a la senyora Tania Artiol
Alcalde una multa de 1.502,53 €. cadascun, a la vegada que se’ls requereix perquè,
en el termini màxim de 15 dies, tramitin la llicència administrativa de tinença de
gossos potencialment perillosos, advertint-los de que en cas de no donar
compliment a aquest ordre s’imposaran multes coercitives d’acord amb les normes
vigents del procediment administratiu.
Tercer.- Notificar el contingut d’aquest acord als interessats.”
Acabada la lectura, el regidor Francisco León explicà que s’havia patit un increment de
problemes per qüestions de gossos perillosos, i s’estaven fent campanyes de
sensibilització, però resultava una qüestió difícil perquè molts dels propietaris no feien
cas de les advertències.
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que
constitueixen majoria absoluta legal.

9 – AFERS URGENTS
No se n’han presentat.

10 – MOCIONS
No se n’han presentat.

9 – PREGUNTES
No se n’han presentat.

En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència donà per
acabada la sessió, essent les 19,25 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta,
que signen l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA
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