ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL DIA 28
DE GENER DE 2016

Lliçà d’Amunt, 28 de gener 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 Enric Grau
Comas. Foren assistits per la Secretària accidental de la Corporació, Sra. Gemma
Navarro i Medialdea.

1 – APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
Posat en consideració dels membres del Ple municipal l’aprovació de l’acta de les
sessions efectuades els dies 23 de novembre de 2015 –extraordinària pel sorteig dels
membres de les meses electorals- i 26 de novembre de 2015 –ordinària-, aquestes
foren aprovades per unanimitat.

2 - DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es donà compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des del dia 9 de novembre al 31 de
desembre de 2015, que van del número 665 al 810 del llibre de Registre de Decrets de
l’Ajuntament.

3 – DONAR COMPTE DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ DE LLIÇÀ D’AMUNT
A 1 DE GENER DE 2015
Es donà compte del següent dictamen de la Comissió Informativa de Temes
Sectorials:
“Vist l’escrit de l’Institut Nacional d’Estadística pel que es notifica que la xifra de
població resultant de la revisió del Padró municipal, referides a 1 de gener de 2015
és de 14.742 habitants.
Vist el Reial Decret 1079/2015, de 27 de novembre, pel que es declaren oficials les
xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials.
Únic.- Es dona compte de la xifra oficial de població a 1 de gener de 2015, que és
de 14.742 habitants.”
Acabada la lectura, el senyor Alcalde comentà que en relació a l’any anterior la
població havia augmentat en 53 persones, i de les dades es podia despendre que la
població començava a envellir. Per altra banda, assenyalà que la població es
concentrava principalment en la franja d’edat entre els 30 als 60 anys, que els barris
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on hi havia hagut més altes eren els del Nucli, Ca L’Artigues i Can Salgot, i en el
mateix sentit s’havien donat les baixes. Acabà dient que hi havia hagut 111
naixements, que era una dada a destacar, atès que l’any 2000 en naixien més de 200 i
s’havien produït 133 moviments interns.

4 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2016
Es donà compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda:
“Formalitzat l'expedient del pressupost general de l'exercici 2016.
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:
1r.- Aprovar inicialment el Pressupost general municipal per a l’exercici 2016 sense
dèficit inicial, essent l'import de les despeses de 17.310.000 euros, 17.250.000
euros de l’entitat i 60.000 euros de l’Empresa municipal, i els ingressos de
17.325.000 euros, 17.250.000 euros de l’entitat i 75.000 euros de l’empresa
municipal.
2n.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla al Pressupost.
3r.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general.
4t.- Exposar-lo al públic durant el termini de quinze dies hàbils, amb inserció de
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, per
a que es puguin fer reclamacions.
5è.- 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 comentà que, en relació a la
documentació presentada a la Comissió Informativa, s’havia introduït un canvi en el
nom de la partida número 69603, en el sentit que s’havia de dir “accessibilitat a Can
Malé”. Comentà que per no entrar en un ball de números, del pressupost s’havia de
destacar que es preveien uns ingressos i unes despeses de 17.250.000 euros i que es
consolidava la gestió directa que havia permès reduir les despeses. Esmentà que es
preveia la contractació de quatre persones per millorar els serveis: dos jardiners, un
operari i un agent de la Policia. En referència a l’amortització de préstecs digué que
aquest havia permès alliberar capital que permetria augmentar totes les partides
dedicades a l’àmbit de les persones, com seria el cas de serveis socials, cultura,
esports i educació. Per altra banda, afirmà que el deute representava un 45% del
pressupost, atès que es preveien préstecs per fer front a les inversions, i que tot i que
no s’havien tingut en compte els ingressos de les activitats de Mango i Biokit no
s’incrementaria l’endeutament.
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En l’apartat de les inversions, assenyalà que es podien dividir en tres grans grups:
1.- Serveis bàsics de carrers i barris que pateixen mancances: Carrer Mossèn Cinto
Verdaguer, can Franquesa i les Oliveres.
2.- Manteniment de serveis bàsics a tot els municipis: reasfaltament, clavegueram,
voreres, enllumenat públic, millora i manteniment de la xarxa d’aigua potable.
3.- Noves inversions. Camp de Futbol 7, arranjament vestuaris piscina, inici del Casal
de la Gent gran a Palaudàries, adequació d’accessos a Can Malé pel seu
aprofitament.
Conclogué dient que era un pressupost treballat per tots els grups polítics als quals
agraí les seves aportacions.
A continuació prengué la paraula el regidor Joaquim Ferriol, per manifestar que en el
document presentat hi havia aspectes que considerava que no estaven detallats
correctament, però que no eren definitoris i es podrien modificar, i que per això el seu
grup s’abstindria de votar, esperant poder treballar el pressupost durant els propers
mesos.
El regidor Manel Busquets explicà que el seu grup havia estat treballant conjuntament
amb el govern i havia apostat per una forta implicació en les inversions, per això
votaria a favor.
El regidor Francisco León digué que el seu grup votaria a favor, amb el compromís que
es tractava d’un pressupost viu que es podria anar adequant a les necessitats.
El regidor Jordi Juárez digué que el pressupost, com a tal, era efectivament un
document viu i agrairia les aportacions futures que es poguessin presentar per a la
seva millora.
La regidora Angela Roca manifestà que el seu grup s’abstindria de votar.
Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables dels grups PSC (6),
ICV-EUiA (2) i CiU (1), que constitueixen majoria absoluta legal. S’abstingueren de
votar els grups d’ERC (6) i PP (2).

5 – DETERMINACIÓ DE LA DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS D’UN MEMBRE DE LA
CORPORACIÓ
Es donà compte del següent Dictamen de la comissió Informativa d’Hisenda:
“Per Decret d’Alcaldia del dia 10 de desembre de 2015, es va resoldre delegar de
manera genèrica i extensa les funcions d’Esports al senyor Manel Busquets Mateu.
De conformitat a l’article 75 i concordants de la Llei de Bases de Règim Local
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa
sotmetre al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Establir que el senyor Manel Busquets Mateu tindrà una dedicació de 24’5
hores, i una retribució de 26.000 euros bruts a l’any.”
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Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables dels grups PSC (6), i
CiU (1), que constitueixen majoria absoluta legal. S’abstingueren de votar els grups
d’ERC (6), ICV-EUiA (2) i PP (2).

6 – ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA, LA FMC I
L’ACM PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES D’EXECUCIÓ PENAL EN LA
COMUNITAT I DE JUSTICIA JUVENIL
Es donà compte dels següent Dictamen de la Comissió Informativa de Temes
Sectorials:
“El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, han signat un conveni
de col·laboració per tal de fomentar i concretar les actuacions entre els membres
adherits a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de
Municipis, i el Departament de Justícia, mitjançant la Direcció general d’Execució
Penal a la comunitat i de Justícia Juvenil, pel que fa a execució de programes que
són competència de l’esmentada Direcció.
Atès l’interès d’aquest Ajuntament per adherir-se en l’esmentat conveni,
Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials,
s’acorda sotmetre al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al conveni de
col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, per tal de
fomentari concretar les actuacions entre els membres adherits a la federació de
Municipis i l’Associació Catalana de Municipis i el departament de Justícia,
mitjançant la Direcció general d’Execució Penal i a la Comunitat de Justícia Juvenil,
pel que fa a l’execució de programes que són competència de l’esmentada Direcció.
Segon.- Autoritzar al senyor Alcalde a signar la documentació necessària per portar
a terme l’execució d’aquest acord.”
Oberta la deliberació, el senyor Alcalde explicà que de fet l’objecte del conveni ja es
venia prestant des de feia temps però no hi havia cap document que ho sustentés. Es
tractava que gent amb penes de presó poguessin prestar treballs socials en benefici
de la comunitat, depenent del seu perfil podrien anar a un departament o altre de
l’Ajuntament. El Departament de Justícia pagava les cotitzacions a la Seguretat Social
i de Responsabilitat Civil, i l’Ajuntament aportava el vestuari i els EPI’s.
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que
constitueixen majoria absoluta legal.

7 – SOL·LICITUD DE LA CREU DE SANT JORDI AL COR CLAVERIÀ DE
L’ALIANÇA
Es donà compte del següent dictamen de la Comissió Informativa de Temes Sectorials:
“L’any 1916 va néixer al municipi de Lliçà d’Amunt l’entitat cultural que actualment
coneixem com a Associació Cor Claverià l’Aliança. S’adjunta documentació que així ho
demostra:
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-

Fotografia de l’Orfeó Llissaní de desembre de 1916

-

Text de la publicació La Comarca, revista d’àmbit comarcal, on en el número del 2
de juny de 1917 s’hi fa referència.

-

Fotografia de l’any 1953 del nou estendard

-

Publicació del suplement del gener de 2003 de la revista Aurora de Clavé on es fa
esment de la celebració del 50è aniversari.

Atès que l’any el 2016 serà el centenari de l’entitat i per commemorar aquesta
celebració, entre diversos actes i activitats que es portaran a terme, es proposa la petició
de la Creu de Sant Jordi.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es proposa
al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Creu de
Sant Jordi per a l’entitat centenària Associació Cor Claverià l’Aliança.
Segon:- Trametre aquesta sol·licitud i la documentació necessària al Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.”
Acabada la lectura, el regidor Albert Iglesias digué que la sol·licitud venia motivada per
ser la primera entitat municipal que celebrava els cent anys, i considerava oportú que
una entitat com aquesta que havia defensat la identitat cultural, en fos del tot
mereixedora. Informà també que simultàniament amb aquesta sol·licitud s’estaven
recollint signatures.
El regidor Joaquim Ferriol manifestà que seria un orgull que aquesta entitat centenària
tingués el reconeixement del govern, perquè a la vegada seria un reconeixement per al
municipi de Lliçà d’Amunt.
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que
constitueixen majoria absoluta legal.

8 – ESMENES PER ERROR MATERIAL DEL POUM PEL QUE FA A L’ARTICLE 205
DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
Es donà compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme:
“En el text del POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona, en sessió de 4 de juny de 2014, i publicat en el DOGC de 16 de març
de 2015, a l’article 205 de les Normes Urbanístiques s’ha observat un error, en el
sentit que el nombre màxim d’habitatges ila superfície edificable no coincideix amb
el que consta en la modificació del Pla Parcial del sector de Can Rovira Sud,
segons polígon aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona
en data 12 de desembre de 2001.
Vist l’article 105 de la Llei 30/1992, sobre el Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, que estableix que l’Administració
pot esmenar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme, es proposa al
Ple l’adopció dels següents acords:
Primer: Rectificar l'error material de l’article 205 de les Normes Urbanístiques del
POUM de Lliçà d’Amunt, que quedarà redactat de la següent manera:
“a) Correspon a un conjunt de vuit habitatges aparionats de dos en dos dintre d’un
aparcel·la unitària, la qual es subdivideix en un apart edificable i un aaltra de
conservació del bosc.”
Segon: Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i trametre
l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona.”
Acabada la lectura, la regidora Lourdes Estéfano manifestà que es tractava d’una
esmena sol·licitada per la propietat, que havia detectat que en el POUM es preveia un
conjunt de nou habitatges, quan el que estava aprovat en el Pla Parcial n’eren vuit.
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que
constitueixen majoria absoluta legal.

9 – ESMENES PER ERROR MATERIAL DEL POUM EN RELACIÓ A LA
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DE LA FINCA DE CAN GENÀS
Es donà compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme:
“En el text del POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona, en sessió de 4 de juny de 2014, i publicat en el DOGC de 16 de març
de 2015, en el plànol O3.2 (Qualificació del sòl no urbanitzable. Corredor de
Palaudàries-Corredor de Can Bosc) s’ha qualificat com zona de protecció especial
forestal natural (clau 22b) quan la qualificació més adient amb els antecedents i
usos autoritzats per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en el Projecte en sòl
urbanitzable per a la implantació d’un centre hípic a la finca de Can Genàs i
rehabilitació de la masia existent, seria la de zona qualificada com a protecció
especial agrícola i paisatgística (clau 22a).
Vist l’article 105 de la Llei 30/1992, sobre el Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, que estableix que l’Administració
pot esmenar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme, es proposa al
Ple l’adopció dels següents acords:
Primer: Rectificar l'error material en el plànol O3.2 (Qualificació del sòl no
urbanitzable. Corredor de Palaudàries - Corredor de Can Bosc), en el sentit de
modificar la qualificació urbanística de l’entorn de la Masia de Can Genàs de zona
de protecció especial forestal natural (clau 22b) a zona de protecció especial
agrícola i paisatgística (clau 22a).
Segon: Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i trametre
l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona.”
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Acabada la lectura, la regidora Lourdes Estéfano manifestà que s’havia detectat un
error, ja que s’havia qualificat com a 22b, i això no permetria l’activitat hípica, la qual ja
estava autoritzada per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que
constitueixen majoria absoluta legal.

10– ESMENES PER ERROR MATERIAL DEL POUM REFERENT A LA FITXA B23
DEL CATÀLEG DE CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE
Es donà compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme:
“En el text del POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona, en sessió de 4 de juny de 2014, i publicat en el DOGC de 16 de març
de 2015, s’ha observat una contradicció entre la fitxa B-23 del catàleg de
construccions en sòl no urbanitzable i la fitxa a-36 del catàleg de béns protegits
corresponents a Can Xicota, en concret a la fitxa B-23 no es fa constar l’existència
d’una edificació annexa semisoterrada limitada per l’antiga muralla perimetral i la
torre de guaita que s’havia utilitzat com a celler de vi.
Vist l’article 105 de la Llei 30/1992, sobre el Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, que estableix que l’Administració
pot esmenar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme, es proposa al
Ple l’adopció dels següents acords:
Primer: Rectificar l'error material de la fitxa B-23 del Catàleg de construccions en sòl
no urbanitzable, reconeixent el perímetre de la construcció existent que inclou la
edificació en planta semi soterrani limitada pel perímetre emmurallat, a sud, de la
Masia de Can Xicota.
Segon: Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i trametre
l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona.”
Acabada la lectura, la regidora Lourdes Estéfano explicà que la propietat havia aportat
documentació per esmenar les contradiccions que s’observaven en la fitxa de catàleg
de construccions en sòl no urbanitzable, en relació a la muralla perimetral de la masia
de Can Xicota
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que
constitueixen majoria absoluta legal.

11 – AFERS URGENTS
No se n’han produït.

12 – MOCIONS
No se n’han presentat.
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13 – PREGUNTES
No se n’han formulat

En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència donà per
acabada la sessió, essent les 19,30 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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