
 

1 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL DIA 26 DE 
GENER DE 2017 
 
 
Lliçà d’Amunt, 26 de gener de 2017. 
 
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 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
Posat en consideració dels membres del Ple municipal l’aprovació de l’acta de la 
darrera sessió efectuada pel Ple municipal, que correspon a l’ordinària de 26 de 
novembre de 2016, aquesta fou aprovada per unanimitat. 
 
 
2 - DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es donà compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des del dia 7 de novembre al 30 de 
desembre de 2016, que van del número 793 al 935/16 dins del llibre de Registre de 
Decrets de l’Ajuntament. 
 
 
3 – DONAR COMPTE DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ 2016 
 
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, referida a 1 de gener de 2016, és 
de 14.759 habitants. 
 
Vist el Reial Decret 636/2016, de 2 de desembre, pel que es declaren oficials les xifres 
de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a 1 de gener de 2016. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials: 
 
Únic.- Es dóna compte de la xifra oficial de població a 1 de gener de 2016, que és de 
14.756 habitants. 
 
 
4 – IMPOSICIÓ DE SANCIONS PER INFRACCIÓ DE LA NORMATIVA PER LA 
TINENÇA D’ANIMALS PERILLOSOS 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“- En data 14 de novembre de 2016 s'inicià expedient sancionador 24/2016 al senyor R. 
O.P., en virtut del Decret d’Alcaldia de data 14 de novembre de 2016, en relació a 
presumptes incompliments de la normativa vigent en matèria de tinença d’animals de 
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companyia, en concret de gossos potencialment perillosos, al tenir a casa seva cinc 
gossos, alguns dels quals són de raça no identificada i potencialment perillosos. A més, 
el servei municipal de recollida té en custòdia dos gossos més, els quals també són de 
raça no identificada i potencialment perillosos. Malgrat el temps transcorregut no s’ha 
identificat cap animal ni s’ha tramitat cap llicència de gos potencialment perillós.  
 
Els fets esmentats suposen infraccions de l’Ordenança municipal reguladora de la 
tinença d’animals de companyia, en els articles 62.6, 62.17 i  64.12.   
 
- Així mateix en data 26 d’agost de 2016 s'inicià expedient sancionador 19/2016 al 
senyor S. V. R., en tant que propietari d’un gos potencialment perillós, en relació a 
presumptes incompliments de la normativa vigent en matèria de tinença d’animals de 
companyia, en concret de gossos potencialment perillosos.   
 
Els fets esmentats suposen infraccions de l’Ordenança municipal reguladora de la 
tinença d’animals de companyia, en els articles 64.12 i 67.2.  
 
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, 
es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Sancionar al senyor R.O. P., com a responsable d’una infracció molt greu, 
prevista en l’art. 64.12 de l’Ordenança, consistent en tenir gossos o animals 
potencialment perillosos sense llicència, amb la imposició d’una sanció de 1.502,53 €., a 
la vegada que requerir-lo perquè, en el termini màxim de 15 dies, tramiti la llicència 
administrativa de tinença de gossos potencialment perillosos, advertint-lo de que en cas 
de no donar compliment a aquesta ordre s’imposaran multes coercitives d’acord amb les 
normes vigents del Procediment Administratiu. 
 
Segon: Sancionar al senyor S. V. R., com a responsable d’una infracció molt greu, 
prevista en l’art. 64.12 de l’Ordenança, consistent en tenir gossos o animals 
potencialment perillosos sense llicència, amb la imposició d’una sanció de 1.502,53 €. 
 
Tercer: Notificar el contingut d’aquest acord als interessats.” 

 
Acabada la lectura, el regidor Francisco León explicà que es tractava de dos casos 
més d’infracció de la normativa reguladora de la tinença de gossos potencialment 
perillosos. Afirmà que el primer dels casos era especialment perillós perquè els gossos 
s’escapaven i feien mal, i després de diferents trobades amb el propietari, aquest no 
havia portat a terme cap actuació, era un ocupa, i era necessari instruir aquest 
expedient per a poder demanar als jutjat la retirada dels animals. Pel que feia al segon 
cas, assenyalà que s’havia incoat la sanció pel fet de treure al carrer un gos perillós 
sense lligar i l’expedient també finalitzaria amb al retirada dels animals perquè ja havia 
manifestat el propietari que no els legalitzaria. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
5 – SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT PER EFECTUAR FUNCIONS DE 
PISCÒLOGA EN L’ÀMBIT PRIVAT 
 
Es donà compte de la següent proposta d’acord: 
 

“La senyora L. G. F., que presta serveis a l’Ajuntament com a personal  laboral 
interí realitzant les tasques de psicòloga adscrita al departament d’educació, ha 
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sol·licitat davant d'aquest Ajuntament el reconeixement de compatibilitat per poder 
exercir funcions sota la categoria de psicòloga. 
 
Vist l'informe emès per la Tècnica mitja de recursos humans, 
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Temes Sectorials, 
es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Reconèixer la compatibilitat per poder realitzar tasques com a psicòloga en 
l’àmbit privat a la senyora L.G. F., sempre i quan es compleixin les premisses 
següents:  
 
- Les tasques que hagi de realitzar en l’exercici de l’activitat privada no tinguin 
relació amb els  que estigui intervenint, hagi intervingut en els darrers dos anys o 
hagi d’intervenir per raó del seu lloc de treball a l’Ajuntament. 
 
- No es realitzin tasques de Lliçà d’Amunt  
 
- La feina no requereixi la presència efectiva durant horari igual o superior a la 
meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a l’Ajuntament. 
 
- El concepte de complement específic no inclogui explícitament la especificitat 
d’incompatibilitat 
 
- L’horari de l’activitat privada ha d’ésser fora de l’establert  a l’Ajuntament de de 
Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada i al Registre de Personal.” 

 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
6 – APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM EN RALACIÓ A LA 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DE L’ENTORN DE LES CONSTRUCCIONS EN SÒL 
NO URBANITZABLE DE CAN CAPONET, CAN GENÀS I CAN JULIÀ 
 
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 de Lliçà d’Amunt pel que fa a la qualificació 
urbanística de l’entorn de les construccions en Sòl no Urbanitzable de Can 
Caponet, Can Genàs i Can Julià. 
 
El principal objectiu d’aquesta modificació és redefinir el límit entre qualificacions 
urbanístiques del sòl no urbanitzable 22a Protecció especial agrícola i paisatgística i 
22b Protecció especial forestal i natural, per no fer-lo més afí a la realitat existent i 
possibilitat l’activitat i els usos consolidats, alguns ja prèviament autoritzats 
 
De conformitat al que estableix l’article 85 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: 
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Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del vigent Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Lliçà d’Amunt pel que fa a la qualificació urbanística de 
l’entorn de les construccions en Sòl No Urbanitzable de Can Caponet, Can Genàs i 
Can Julià. 
 
Segon.- Sol·licitar a l’Agència ambiental informe ambiental estratègic. 
 
Tercer.- 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 la lectura, el regidor Joaquim Ferriol explicà que aquesta modificació ja havia 
passat pel Ple com una esmena d’error material, però la Generalitat de Catalunya va 
considerar que no es tractava d’una esmena sinó que era necessària una modificació.  
Acabà dient que amb aquesta modificació es pretenia retornar els paràmetres del 
POUM als que hi havia en el Pla General, atès que el POUM deixava edificacions fora 
d’ordenació. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
7 – AFERS URGENTS 
 
No se n’han presentat. 
 
 
8 - MOCIONS 
 
8.1.- MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA INICIATIVA META 2017 
 
Es donà compte de la següent Moció presentada pel Grup municipal Popular: 
 

“Atès que el 1992 l’Assemblea General de les NACIONS UNIDES  va proclamar la 
data del 3 de desembre com el 2DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT”, que va suposar un punt de partida perquè tant la societat com els 
organismes governamentals comencessin a prendre consciència dels seu grau de 
coresponsabilitat respecte a un sector de la població vulnerable, aplanant el terreny 
per posteriors iniciatives en la mateixa direcció. 
 
Atès que en l’actualitat i limitant-nos al territori espanyol, encara que s’hagi avançat 
força en la matèria, les disperses lleis i normes vigents, l’absència de mecanismes 
eficaços per a la vigilància del seu compliment i la insuficiència de mitjans humans i 
tècnics per a la seva posada en marxa, originen que en la pràctica les persones 
amb discapacitat i / o en situació de dependència no puguin comptar amb tots els 
recursos necessaris per a gaudir duna ¡vida digna i exercir la plena ciutadania amb 
els seus drets i responsabilitats. 
 
Atès que en tot aquest temps, el concepte d’accessibilitat s’ha anat enriquint gràcies 
a les successives aportacions d’organitzacions no lucratives però també de 
persones particulars altruistes que moltes vegades en l’ombra han estat 
sensibilitzant i contribuent al fet que el terme adquirís el significat actual en tota la 
seva extensió, és a dir, la ACCESSIBILITAT COGNITIVA, SENSORIAL I FÍSICA. 
La actual tasca sobre aquest tema és aconseguir que el concepte 
“ACCESSIBILITAT UNIVERSAL” sigui assimilat i assumit com un principi vital per 
totes i cadascuna de les persones, institucions públiques i entitats privades. 
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Atès que l’objectiu que pretén l’accessibilitat Universal és simplificar la vida de totes 
les persones, fent que tant els productes, com les comunicacions i els espais 
construïts siguin utilitzables per el major nombre d’usuaris possibles amb un cost 
nul o mínim. Entenent que tots, en algun punt de la nostra vida, podem ser víctimes 
d’una deficient accessibilitat al nostre entorn, ja sigui per accident, malaltia o per 
alguna discapacitat. 
 
Vist que molts ajuntaments i plataformes a nivell estatal estant promovent la 
plataforma Meta 2017 que persegueix que es declari al 2017 com ANY DE 
L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL. 
 
Vist que en la seva carta d’adhesió no només demanen el suport per aconseguir 
aquest objectiu sinó que demanen el compromís real per part dels seus 
col·laboradors respecte als punts següents: 
 
1.- La consecució de l’accessibilitat universal en els entorns, productes i serveis. 
2.- La formació adequada en matèria d’accessibilitat universal. 
3.- La sensibilització de la societat en general en matèria d’accessibilitat universal. 
 
Atès que aquest compromís i les futures millores en l’accessibilitat universal de Lliçà 
d’Amunt suposarien ja no només la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes 
del nostre municipi, sinó que milloraria la imatge de la ciutat, i li afegiria valor a un 
nou model de ciutat inclusiva i sostenible. 
 
Per tot l’anterior exposat, el Grup Municipal del PP, proposem a l’Ajuntament en 
Ple, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Instar al Govern d’Espanya i a la Generalitat de Catalunya, que realitzi les 
actuacions necessàries per anar adoptant mesures per garantir l’accessibilitat de 
totes les persones, amb la serva diversitat funcional, i, com a primera mesura, que 
es declari 2017 com a Any de l’Accessibilitat Universal. 
 
Segon.- L’Adhesió de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a la plataforma Meta 2017 amb 
els compromisos de consecució, formació i sensibilització en matèries 
d’accessibilitat universal. 
 
Tercer.- Fer un seguiment i inventari en la Taula de Mobilitat, de les zones del 
municipi en què queden pendents d’actuació d’accessibilitat de la mateixa manera 
que en tots els equipaments municipals. 
 
Quart.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Govern de l’Estat, al Govern de 
Catalunya i a la Plataforma Meta 2017.” 

 
Oberta la deliberació, el senyor Alcalde agraí que no es carregués tot als ajuntaments i 
s’impliqués a altres administracions, perquè hi havia molta feina a fer. En relació a 
l’estudi afirmà que aquest ja estava fet, i a mesura de les possibilitats de l’Ajuntament 
s’anava complint, atès que s’estava parlant d’una inversió de 4 milions d’euros per 
arranjar-ho tot. 
 
El regidor Manel Busquets manifestà que li sorprenia que la Moció vingués de qui 
venia, perquè buscant informació havia trobat el cas d’una senadora de “Podemos” 
que no podia anar als lavabos del Senat ni utilitzar la tribuna d’oradors perquè no 
estava adequada, i afirmà que l’Estat també hauria de prendre algunes mesures. 
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La regidora Ángela Roca digué que ells només estaven parlant de Lliçà d’Amunt, i el 
regidor Francisco Javier Millán preguntà si el Parlament de Catalunya ho estava 
d’adequat, responent el Regidor Manel Busquets afirmativament. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
8.2.-  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DEMANANT L’INICI URGENT 
DELS PROCESSOS DE CONCERTACIÓ TERRITORIAL AMB ELS MUNICIPIS EN 
MATÈRIA D’OCUPACIÓ 
 
Es donà compte de la següent Moció presentada pel grup municipal Socialista: 
 

“L’atur és el principal problema de la nostra societat, com recullen les enquestes del 
CEO. La crisi econòmica ha tingut un impacte molt dur sobre l’ocupació i l’any 2008, 
en poc més de 12 mesos, l’atur es va incrementar en un 49 %. La taxa d’atur 
registrada va arribar al seu màxim l’any 2013, i encara se situa en el 14,6%, lluny de 
les xifres anteriors al 2008. 
 
La fallida del sector immobiliari va afectar molt especialment a les feines poc 
qualificades, el que dificulta la reinserció laboral de les persones provinents de la 
construcció. Aquestes dificultats expliquen el percentatge d’atur de molt llarga 
durada d’un 2,4 % i que afecta molt especialment a les persones majors de 45 anys 
i amb menys formació.  
 
La Generalitat exerceix les competències referents a les polítiques d’ocupació per 
mitjà del Servei d’Ocupació de Catalunya (Llei 17/2002) i, d’acord amb l’art.14 de la 
Llei 13/2015 d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya, les administracions locals també formen part del Sistema d’Ocupació.  
 
El SOC és l’organisme intermedi del Fons Social Europeu a Catalunya, el principal 
recurs disponible per promoure l’increment dels nivells d’ocupació i la qualitat de 
l’ocupació. El SOC és el responsable de la gestió i l’execució d’aquests FSE per al 
període 2014-2020 dins dels objectius marcats per l’Estratègica Europa 2020. Per la 
seva part, els ajuntament són els agents que desenvolupen en el territori bona part 
dels programes del SOC. 
 
Amb la crisi i l’augment de l’atur, els ajuntaments i els serveis locals d‘ocupació han 
fet un esforç suplementari per atendre tota la demanda, amb la dificultat afegida de 
la contenció pressupostària i de les plantilles imposades per les polítiques 
d’austeritat. Els programes d'ocupació subvencionats a través del SOC, que 
combinen accions com la informació, l'orientació, la formació, la cerca de treball, les 
pràctiques a empreses, la tutoria i el seguiment es convoquen anualment i tenen 
principalment una durada d’1 any. Incorporen, a més, partides per a la contractació 
dels professionals que els han de dur a terme i coordinar-los en favor de les 
persones en situació d’atur.  
 
Aquests professionals, dels quals depenen en última instància els resultats i la 
eficàcia del conjunt de polítiques actives d’ocupació, pateixen situacions de 
precarietat laboral: contractes temporals d’obra i servei, la incertesa de les 
convocatòries anuals i l’encadenament de contractes. L’atenció i el seguiment de 
les persones desocupades i la prospecció territorial requereixen d’un mínim de 
continuïtat laboral que, en aquests moments i d’acord amb la normativa general i 
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específica, no gaudeixen la majoria dels professionals dels serveis d’ocupació 
locals.   
 
En molts casos, els programes del SOC exigeixen indicadors de resultats a les 
administracions locals, sense disposar aquestes d’un personal estable i suficient, 
amb prou coneixement dels col·lectius de més difícil inserció i de la realitat 
socioeconòmica de l’entorn. 
 
Els problemes estructurals de l’ocupació al país, i la necessitat de millorar 
l’ocupabilitat de la població activa demanen un servei d’ocupació ben dotat de 
professionals. La llei 13/2015 preveu que el SOC ha d’iniciar amb les 
administracions locals la concertació territorial i estratègies territorials, que fomentin 
l’ocupació i el desenvolupament econòmic i que coordinin les iniciatives públiques i 
privades destinades a la creació d’ocupació. Mitjançant aquests instruments es 
podria garantir l’estabilitat laboral entre els professionals dels serveis d’ocupació 
locals.  
 
Per tot això, el ple de l’ajuntament acorda: 
 

1) Instar al Servei d’Ocupació de Catalunya a iniciar urgentment els processos de 
concertació territorial i les estratègies territorials amb col·laboració amb els 
ajuntaments i consells comarcals per tal de fomentar l’ocupació i el 
desenvolupament econòmic i que coordinin les iniciatives públiques i privades 
destinades a la creació d’ocupació.  

2) Instar que mitjançant aquests instruments es pugui garantir l’estabilitat laboral entre 
els professionals dels serveis d’ocupació locals 

3) Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat, Afers 
Socials i Família, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i 
a la Federació de Municipis de Catalunya.” 

 
 
Acabada la lectura, el regidor Fran Sánchez manifestà que es tractava d’un problema 
que es vivia a Lliçà d’Amunt i que feia necessari que el Servei d’Ocupació tingués el 
personal suficient per a què la gent sense feina es pogués valdre. 
 
El regidor Ibán Martínez manifestà que el seu grup votaria a favor i assenyalà que els 
pressupostos de la Generalitat, que estaven pendents d’aprovació, establien partides 
que desenvolupaven la llei 13/2015. 
 
El senyor Alcalde digué que al Consell Comarcal hi havia una mesa de concertació 
però que faltava l’òrgan director. 
 
El regidor Manel Busquets manifestà que votaria a favor i recordà que s’estava en una 
situació complicada, però una part de la Moció es referia al sector immobiliari i calia 
recordar qui governava quan es va potenciar la política del totxo. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
 
 
8.3.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER RECUPERAR PLACES 
RESIDENCIALS PER A GENT GRAN I CENTRES DE DIA ALS MUNICIPIS 
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Es donà compte de la següent Moció presentada pel grup municipal Socialista: 
 

“Catalunya és una de les comunitats autònomes on més problemes genera 
l’aplicació de la Llei de la Dependència i l’Autonomia Personal. El darrer informe de 
l’Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials posa de manifest la 
situació crítica de les persones amb dret a dependència a Catalunya. Segons 
aquest informe, Catalunya és la comunitat autònoma que més ha reduït el nombre 
de persones ateses durant el darrer any, tot i tenir una llista d’espera superior al 
40%. 
 
El temps de permanència en la llista d’espera per rebre una prestació de la 
dependència és, a Catalunya, un 150% més alt que la mitjana espanyola. Amb el 
ritme actual, Catalunya necessitaria 10 anys per acabar amb la llista d’espera que 
té actualment més de 90.000 persones que té actualment. 
 
Avui en dia, els ajuntaments conviuen amb la realitat de famílies sense els recursos 
suficients per pagar una plaça de residència privada, ja que la llista d’espera en les 
públiques les invalida com a recurs. Les capacitats normatives dels ajuntaments 
davant aquesta realitat és limitada, però tot i així, alguns municipis han treballat 
conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i els organismes que gestionen el 
desenvolupament del marc legal derivat, per avaluar la idoneïtat de l’actual 
desplegament de la llei per als diferents nivells i graus de dependència, cercant la 
millora dels procediments i circuits que aplicats. 
 
A la manca de finançament per part del Govern de l’Estat hi hem de sumar algunes 
de les decisions preses pel Govern de Catalunya, que han limitat l’accés als serveis 
i recursos que contempla la Llei. Cal destacar-ne la reducció de les prestacions 
vinculades a residència, les llargues llistes d’espera per accedir a una plaça de 
residència pública o concertada, o la manca d’agilitat en la tramitació de les 
valoracions. 
 
En aquest sentit, cal que el Govern de la Generalitat recuperi la universalitat de les 
Prestacions Vinculades a Residència, retallades des del 2014. Així es podria donar 
resposta a la meitat de les més de 6.700 places buides que existeixen actualment a 
molts municipis catalans.  
 
De la mateixa manera, cal accelerar els Plans Individuals d’Atenció (PIA) per a les 
persones amb graus II i III de dependència i fer un estudi que permeti reduir les 
llargues llistes d’espera de les revisions i estableixi criteris més justos quan es 
redueix el grau de dependència.  
 
Cal prioritzar l’ocupació de places de residència pública actualment buides i 
elaborar, en col·laboració amb els ajuntaments, un Pla d’Inversions per construir 
noves residències i centres de dia, amb un èmfasi especial a la transparència, és a 
dir, que sigui públic el temps orientatiu d’espera per accedir a les residències a 
Catalunya. 
 
A més, el fet que en el darrer any no s’hagi convocat la Comissió de Seguiment de 
Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència -l’òrgan més 
important de seguiment de la dependència al nostre país i que hauria de convocar-
se dos cops l’any-, és un clar símptoma de la manca de resposta i actuació en 
aquest àmbit. 
 
Per tot l'exposat,  es proposa al  ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels 
següents acords:  
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1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya:  
 
1.1.- Garantir, d'acord amb la Llei de l'Estat 39/2006, del 14 de desembre, de 
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència, i la Llei 12/2007, de l'11 d'octubre, de serveis socials, a data 31 de 
gener de 2018, l'accés a les prestacions econòmiques vinculades al servei d'atenció 
residencial (PEVS) segons els criteris de l'Ordre ASC/443/2007 que determinen 
l'import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la 
Dependència (SAAD), per tal de recuperar la seva universalitat i els terminis de 
gestió previstos a la Llei.  
 
1.2. Aplicar de manera efectiva, en un termini de tres mesos, els Programes 
Individuals d'Atenció (PIA) de residència i centre de dia per a persones amb grau de 
dependència que tenen adjudicades places de residència o centre de dia públiques, 
així com per aquelles persones que tenen reconegudes prestacions vinculades a 
residència.  
 
1.3 Establir, dins les competències del Govern, un sistema més àgil i transparent 
per a la tramitació administrativa dels expedients de dependència, que permeti que 
qui té dret a una prestació sàpiga el termini en el qual començarà a rebre-la.  
 
1.4.- Establir una programació per a l'ocupació de les places de residència i centre 
de dia públiques i concertades que hi ha actualment, tant sigui en forma de concert, 
col·laboració o prestació vinculada, de manera que:  

a) Redueixi a la meitat la llista d'espera actual de cadascuna de les 
residències de Catalunya, d'acord amb les entitats representatives del sector.  

b) La programació d'ocupació de noves places haurà d'establir quins 
municipis seran prioritaris, sempre en col·laboració amb els ajuntaments o consells 
comarcals.  

c) Tingui en compte criteris demogràfics, de llista d'espera, de manca de 
serveis residencials i centre de dia al territori i de compromisos anteriors presos pel 
Govern de la Generalitat.  

d) Es prioritzi l'ocupació de les places de residència i centre de dia 
públiques. En segon lloc, les places concertades, i prioritzant el sistema de 
prestacions vinculades a residència abans que la col·laboració de places privades.  
 
1.5.- Elaborar un Pla d'Inversions Específic per a la construcció de noves 
residències i centre de dia públics, així com dotar els equipaments ja construïts que 
actualment romanen tancats.  
 
1.6.-  Publicar, en el termini de tres mesos, mitjançant el web del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, el temps d'espera orientatiu previst per a accedir a 
les places de residència i centre de dia, desglossat per cadascun dels centres i el 
territori al qual pertanyen, i, per la mateixa via, publicar trimestralment les dades 
sobre revaloracions dels programes individuals d'atenció (PIA), tant de sol·licituds 
de revisió de demandes com del canvi de grau de dependència resultant.  
 
1.7.- Reunir-se, en el termini de dos mesos, amb tots els responsables dels 
ajuntaments de Catalunya que disposen d'equipaments de residència i centre de 
dia tancats i/o projectats, i també amb aquells que sol·liciten una ampliació de les 
places actuals. 
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2 Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

 
Acabada la lectura, el regidor Fran Sánchez explicà que presentaven aquesta Moció 
perquè era el que es vivia cada dia a l’Ajuntament, que s’estava fent càrrec del 
pagament de residències de gent gran que tenien sol·licitada ajuda, però encara no 
l’havien cobrat. Afirmà que la valoració de la dependència per canvi de grau trigava 
moltíssim i per aquest motiu hi havia gent gran que convivien amb graus de 
dependència altes però amb recursos baixos. El Sr. Alcalde puntualitzà que no tot era 
gent gran i que la Mancomunitat feia anys que lluitava per tenir un Centre de Dia. 
 
El regidor Iban Martínez manifestà que el seu grup votaria a favor i que aquestes 
setmanes el Parlament ja havia aprovat aquesta Moció amb el vot favorable de Junts 
pel Sí. 
 
El regidor Francisco León digué que feia anys que la Llei estava aprovada però no 
s’aplicava, que les ajudes no arribaven i que tampoc no es tenia oportunitat d’entrar a 
centres. També afirmà que la Generalitat continuava sense cobrir les necessitats i que 
hi havia centres i places tancades perquè no hi havia finançament. 
 
El regidor Manel Busquets digué que votaria a favor i que la Moció que s’havia aprovat 
al Parlament fixava un termini de tres mesos per a actuar i que encara s’estava dins 
d’aquest termini. Afirmà també que es tractava d’una necessitat real i s’havia de posar 
fil a l’agulla, i conclogué que la Generalitat era responsable però que també seria 
necessària l’actuació del Govern Central. 
 
La regidora Ángela Roca digué que el seu grup votaria a favor i que hi havia molta 
gent que havia rebut la revisió del grau de dependència quan ja era morta. 
  
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
8.4.- EL MÓN LOCAL CATALÀ AMB LA CAMPANYA CASA NOSTRA ÉS CASA 
VOSTRA 
 
Es donà compte de la següent Moció conjunta de l’equip de govern: 
 

“Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a 
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que 
escapen de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna. 
 
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la 
seva predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les 
competències d’asil, i han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya 
d’emergència del Fons català de Cooperació al desenvolupament per ajudar a les 
persones que cerquen refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la situació en què viuen i 
les causes que han provocat la seva fugida. 
 
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions 
internacionals i de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi ai 
asil, mentre la societat civil catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, 
tot mobilitzant-se a l’hora de demanar a les institucions competents que obrissin 
vies segures per poder acollir persones refugiades. 
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En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa 
Vostra, conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments 
socials, ONG i empreses del sector cultural , amb l’objectiu de denunciar la situació 
que viuen les persones refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i 
mobilització de la ciutadania i demanar polítiques d’acollida reals i efectives a les 
institucions. sota el lema “volem acollir”. 
 
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa 
Nostra És Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci 
el seu compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional, 
i es sumi a la seva iniciativa. 
 
Per tot això , es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar Lliçà d’Amunt municipi adherit a la campanya Cas Nostra És Casa 
Vostra. 
 
Segon.- Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en 
trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament. 
 
Tercer.- Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de 
manifestació de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a 
Barcelona el proper 18 de febrer. 
 
Quart.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació catalana de Municipis, a la 
Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials del 
municipi.” 

 
Acabada la lectura, el regidor Antonio Polo explicà que s’estava produint un 
incompliment de molts governs de la Unió Europea, i que en el cas del Govern 
Espanyol, aquest havia signat una quota de reallotjament de més de disset mil 
refugiats i actualment només n’havien arribat 600 en tot l’estat; i que Campanyes com 
aquesta volien mostrar la situació dels camps i la inactivitat dels estats. 
 
El regidor Fran Sánchez manifestà que l’actitud d’Europa era indignant i que el seu 
grup es volia sumar a  aquesta iniciativa, ja que es tractava de gent que venia perquè 
en el seu país s’enfrontava a la mort i la sol·licitud d’asil la feien per lliurar-se’n. 
Conclogué manifestant que Lliçà d’Amunt havia de ser solidari per estar a l’alçada i 
ajudar als refugiats. 
 
El regidor Iban Martínez recalcà que quan la gent des dels pobles volia una cosa, es 
podia aconseguir, i que si cada municipi de Catalunya acollís tan sols una família, més 
de 900 famílies serien acollides, per això demanava més humanitat per obrir les 
portes. 
 
El regidor Manel Busquets digué que votaria a favor, perquè aquesta campanya havia 
reunit més de 45.000 signatures per protegir persones perseguides per creences, raça 
o qüestions polítiques, i això era d’una gran importància. 
 
La regidora Ángela Roca manifestà que el grup del Partit Popular el setembre de 2015 
va votar a favor de l’acollida, però no de la Plataforma. A continuació el regidor 
Francisco Javier Millán donà lectura al següent escrit: 
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“Todos somos sensibles a las terribles imágenes y el sufrimiento que muestran y 
tenemos la obligación moral de combatir las cusas de esos desplazamientos de 
población y de ayudar a los refugiados. Pero al mismo tiempo tenemos que hacerlo 
preservando nuestra seguridad, la cohesión social de nuestro país y avanzando 
hacía un reparto de los costes de estas políticas que sea proporcional a las 
posibilidades económicas de los diferentes miembros de la UE. 
 
Entre todos los estados de la UE y Turquía, nos parece un acto de doble lenguaje 
que los socialistas catalanes y los compañeros de Syriza voten cosas contrarias a 
lo que están haciendo sus correligionarios en el resto de Europa. Ni un solo 
gobierno socialista ni un solo ministro socialista se ha desmarcado. Y no digamos 
del gobierno griego que ha convertido los campos de refugiados en algunos casos 
en auténticos campos de concentración. 
 
Nosotros podríamos apoyar gran parte de esta Moción pero no podemos adherirnos 
a la campaña CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA por tres motivos: 
 
- Porque el manifiesto de esta campaña establece una distinción entre Catalanes 

y personas del resto del Estado que viven en Cataluña, homologando los 
catalanes que han nacido en otras partes de España a los extranjeros que 
vienen a España. Y esto no lo aceptaremos nunca.  

- Porqué el manifiesto de esta campaña lanza acusaciones gravísimas contra 
todos los gobiernos europeos –incluyendo los que tienen presidentes y 
ministros socialistas- y específicamente contra el Gobierno del Partido Popular, 
de violación de las leyes internacionales y de los derechos humanos. 

- Porqué la campaña afirma que el artículo 13 de la declaración internacional de 
Derechos Humanos obliga a abrir las fronteras sin límite cuando lo que exige 
es a no impedir la salida de ningún país ni a poner limitaciones en la movilidad 
dentro de cualquier Estado, pero no a una entrada indiscriminada.” 

 
El Sr. Alcalde contestà que es tractava de donar suport a una Plataforma civil oblidant-
se si era d’esquerres o de dretes, només valorant les situacions injustes i que quan es 
feia malament es feia malament. 
 
El regidor Francisco León digué que España, amb altres països de la Unió Europea, va 
signar l’entrada de 70.000 refugiats, i als dos mesos es va pagar a Turquia perquè no 
deixés entrar a ningú més, i que el que havien fet els governs d’esquerres i de dretes 
era bloquejar a la gent a un país amb deficiències democràtiques, amb l’afegit que hi 
havia municipis pendents d’acollida i era l’estat Espanyol qui impedia portar-les a 
terme. 
 
Posat a a votació, la Moció fou aprovada pel vot favorable dels grups PSC, ERC, ICV-
EUIA i CIU, que constitueixen majoria absoluta legal. S’abstingué de votar el grup del 
PP.  
 
 
9 – PREGUNTES 
 
Preguntes formulades pel Grup municipal del PP 
 
 
1a.- ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA 
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El 24 de setembre de 2015 es va presentar una Moció de suport a l’acollida de 
població refugiada víctima dels conflictes armats a la mediterrània. La moció va ser 
aprovada pels regidors assistents. 
 
a.- Acabada la lectura, el regidor Joaquim Ferriol va comentar que més enllà de les 
paraules, d’aquí a dos mesos s’hauria de veure en quin estat estaven les coses a les 
quals l’Ajuntament es comprometia amb aquesta moció. 
 
Preguntes:  
 
Sr. Ferriol, ja fa 4 mesos que es va aprovar aquesta Moció. En quin estat estan les 
coses referides a l’acollida de població refugiada al nostre municipi? 
 

Resposta: El regidor Joaquim Ferriol digué que no sabia si havia de contestar, 
perquè el grup del Partit Popular havia votat en contra de la Moció i voldria que fos 
el regidor Antonio Polo qui contestés, perquè era el regidor de l’Àrea. El senyor 
Alcalde manifestà que fora millor que fos el regidor Antonio Polo qui contestés a 
totes les preguntes. 

 
b.- El regidor Francisco León va manifestar que aquesta no hauria de ser només una 
Moció, sinó que caldria fer reunions per valorar com es podria ajudar. També va 
afirmar que tot plegat no podia quedar només en paraules, i que primer de tot s’havia 
d’informar a la ciutadania. 
 
Preguntes: 
 
Sr. León, ens pot explicar quins mitjans de comunicació ha fet servir per informar a la 
ciutadania sobre el procés a seguir per poder acollir a les persones refugiades? 
 
Sr. León, s’han reunit vostès per veure com poden ajudar a aquestes persones i que la 
moció no es quedi solament en paraules, tal i com va dir vostè? Esperem, Sr. León, 
que no faci vostè ni el seu grup ICV-EUIA el mateix que van fer quan es va constituir la 
Taula pel Dret a l’Habitatge de Lliçà d’Amunt, on es va presentar la PAH i tots els 
grups polítics excepte el seu. 

 
El Sr. Alcalde va dir que es posaven a disposició per treballar la moció, però que 
s’hauria de veure com es coordinaven les actuacions. 

 
Preguntes:  
 
Sr. Alcalde, s’ha dut a terme alguna actuació sobre aquesta moció que va ser 
aprovada per tots els grups polítics el passat 24 de setembre? 
 
Sr. Alcalde, té previst elaborar, en el cas que no n’hi hagi o revisar/actualitzar, si és 
que ja existeixen, els plans d’acollida municipal (o comarcals) per a incorporar-hi l’asil 
polític? 
 
Sr. Alcalde, s’ha tingut en compte per part d’aquest Govern Municipal la possibilitat 
d’habilitar una partida econòmica per a les actuacions municipals en matèria d’acollida 
que calgui adoptar? 
 

 
 
Resposta:  
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El regidor Antonio Polo contestà que des de 2015 havien estat treballant en aquests 
aspectes i havia tingut reunions amb la Comissió d’Ajuda al Refugiat, que s’havia fet 
un Pla municipal d’Acollida amb l’ajuda de la Comissió i s’havien fet reunions amb 
diferents departaments municipals. Continuà dient que la Comissió d’Ajuda al 
Refugiat havia vingut a Lliçà d’Amunt per fer una formació als diferents 
departaments municipals que havien d’intervenir, que des de feia dos mesos hi 
havia una família de refugiats de quatres persones, de la qual cosa els mitjans de 
comunicació havien donat la notícia i per això li sorprenia la pregunta, atès que 
donava a entendre que els regidors del PP no sabien que havia arribat aquesta 
família. 
 
La regidora Ángela Roca contestà que sí que ho sabien perquè llegien les notícies, 
però tot i així podien preguntar.  
 
El regidor Francisco León puntualitzà que per a poder acollir més refugiats era 
necessari deixar-ne entrar més. 
 
El Sr. Alcalde, en relació a la pregunta b, contestà que eren les administracions 
públiques les que acollien, no les famílies. El regidor Antonio Polo afegí que per 
acollir a una família de refugiats el govern d’Espanya els havia de deixar entrar, i 
que considerava les preguntes un punt demagògiques. 

 
 
2a.- COBERTURA DE TELÈFONS MÒBILS 
 
En el Ple del 26 de novembre del 2015, el Partit Popular va presentar una pregunta 
sobre la mala cobertura des telèfons mòbils per part dels veïns que viuen als barris de 
Can Salgot, Can Lledó i Mas Bo. La regidora Lourdes Estéfano va explicar que no 
havien arribat a cap acord amb els propietaris dels terrenys per ubicar les antenes, 
però que estaven pendents de celebrar una reunió amb l’alcaldessa de palau per tal de 
trobar una solució que facilités la cobertura. 
 
El 26 de maig del 2016, el partit Popular va tornar a presentar una pregunta 
interessant-se per la resposta de l’alcaldessa de Palau. Llavors el regidor Iban 
Martínez va contestar que l’alcaldessa de palau els havia dit que al seu municipi ja 
tenien el problema solucionat, que les alternatives passaven pel sòl privat perquè no 
tenien sòl públic, i que estaven fent d’interlocutors entre els propietaris i la companyia. 
 
Preguntes: 
 
a.- Sr. Martínez, s’ha fet alguna reunió amb els propietaris dels terrenys on pugui ser 
possible ubicar l’antena? 
 
b.- Sr. Martínez, s’ha reunit amb alguna companyia telefònica que estigui interessada 
en la instal·lació de l’antena? 
 

Resposta: El regidor Iban Martínez contestà que s’havien reunit amb els propietaris 
que estaven disposats a llogar i que hi havia dos terrenys tècnicament viables. 
S’havia reunit amb Movistar, que era l’única empresa que tenia interès per posar 
l’antena, i li havien fet arribar la informació dels terrenys i en aquests moments 
s’estava a l’espera que tècnics de Movistar diguessin quin era el millor terreny, i el 
departament financer de la companyia fes una oferta als propietaris. Assenyalà que 
aquest era un problema de feia anys i que en menys d’un any s’estava a punt de 
tenir el terreny. 
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3a.- DRET A L’HABITATGE 
 
El 24 de juliol de 2014 es va aprovar una moció del Partit Popular per crear la Taula 
pel dret a l’habitatge de Lliçà d’Amunt. El 17 de desembre del mateix any, es va 
constituir la taula amb els representants del partits PSC, ERC, PP, CIU, PAH. A la 
reunió no hi va assistir cap representant d’ICV-EUiA. 
 
En el Ple de 24 de setembre del 2015, el Partit Popular va presentar una pregunta per 
saber quan tenia previst el govern municipal reunir aquesta taula i els seus 
representants. El regidor Fran Sánchez va contestar que encara no s’havia convocat 
perquè ho estaven treballant i preferien debatre sobre temes concrets. 
 
Pregunta: 
 
a.- Sr. Sánchez, han rebut vostès resposta de les entitats financeres del nostre 
municipi sobre la disposició d’habitatges socials a Lliçà d’Amunt? 
 
b.- Sr. Sánchez, quan està previst reunir la Taula pel Dret a l’Habitatge? 
 

Resposta: El regidor Fran Sánchez contestà que mantenien converses amb 
diferents bancs i havien obtingut resposta negativa de tots, i que no s’avenien a cap 
negociació. Per això ara l’Ajuntament valorava cas per cas i quan s’obtingués una 
resposta concreta dels bancs, convocaria la Taula pel Dret a l’Habitatge. 

 
 
4a.- CARRER LLUÍS COMPANYS 
 
A FINALS DE L’ANTERIOR MANDAT, L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i els propietaris 
de la finca nº 11 del carrer Lluís Companys van arribar a un acord per cedir 
gratuïtament els terrenys de la seva parcel·la afectada per tal d’obrir-la i urbanitzar-la. 
En el context d’aquesta permuta, l’Ajuntament es comprometia a realitzar les obres 
sense cost per a la propietat, així com a cedir un sobrant del carrer Baronia de Montbui 
nº 29. 
 
Pregunta: 
 
Quan està previst que comencin aquestes obres? 
 

Resposta: El regidor Joaquim Ferriol contestà que s’havia fet un conveni amb els 
propietaris, però no era una obra prevista en el pressupost de 2017, i que tot i que 
estava previst fer-la no es considerava una obra urgent. 

 
 
5a.- ROTONDA ANSELM CLAVÉ – BV 1432 
 
En els pressupostos del 2015 es va aprovar una partida de 450.000€, dels quals un 
70% del total estaven aportats per la Diputació. 
 
En el Ple del 24 de setembre de 2015 el Partit Popular va presentar va presentar una 
pregunta per saber quan estava previst que s’iniciessin les obres. La regidor Lourdes 
Estéfano va respondre que la rotonda tenia cobert el 70% del seu finançament però 
que abans calia elaborar un Pla especial, amb el seu corresponent procés 
administratiu, per la qual cosa seria impossible executar les obres aquell mateix any. 
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Preguntes: 
 
a.- Sra. Estéfano, estem al 2017. Han acabat el Pla especial? 
 
b.- Sra. Estéfano, com és que en els pressupostos del 2015 i 2016 hi havia una partida 
oberta per a l’execució d’aquestes obres i aquest any ha desaparegut? 
 
c.- Sra. Estéfano, aquest Govern té previst incloure en els pressupostos per al 2018 
una partida per executar aquesta obra o, en cas contrari, té la intenció d’obrir una 
partida en els pressupostos d’aquest any per tal de no perdre la subvenció? 
 

Resposta: El regidor Joaquim Ferriol contestà que aquest estiu s’havia parlat amb 
la Diputació i l’execució de la rotonda es condicionava al Pla de Mobilitat que 
assenyalaria com havia de ser. Manifestà també que fins ara la rotonda no s’havia 
fet perquè urbanísticament no es podia, i que el POUM modificava la zona verda, 
que passava a ser urbanitzable, i conclogué afirmant que el millor era tenir el Pla de 
Mobilitat i després, segons es digués, executar-lo. 
 
La regidora Lourdes Estéfano digué que la subvenció mai havia arribat a 
l’Ajuntament, que la Diputació tenia Fons Europeus i que l’Ajuntament havia 
d’adjudicar les obres en tres mesos, cosa totalment inviable, i que per això la 
subvenció no va ser mai ferma 

 
 
6a.- RECORTES ESPACIOS GRUPOS POLÍTICOS EN EL INFORMA’T 
 
En el último Inform’at de este mes actual de enero de 2017, y por imposición del 
gobierno municipal actual, se han reducido los caracteres a escribir en los espacios 
destinados a cada grupo político, sin fundamentar debidamente esta decisión que 
creemos que va en contra de la transparencia y democracia, a la hora de publicar un 
boletín que lee todo nuestro pueblo. 
 
Preguntas: 
 
¿A qué se debe esta decisión? ¿No será que quieren evitar que la única oposición, o 
sea nosotros, disponga de unes líneas que siempre hemos aprovechado para 
expresar nuestros pensamientos? 
 

Resposta: El regidor Albert Iglesias explicà que s’havia efectuat un canvi en el 
disseny que havia provocat la reducció en al mida de les notícies, inclòs la dels 
grups polítics, i que no volien evitar en cap cas que opinés l’oposició, perquè sense 
oposició no hi havia govern i sense govern no hi havia democràcia. Acabà 
assenyalant que Lliçà d’Amunt havia rebut el premi Infoparticipa per transparència. 

 
 
7a.- VALORES CATASTRALES PARA ESTE AÑO DE 2017 
 
Según tenemos entendido, estos últimos años se han ido aplicando unos coeficientes 
reductores para que fuese bajando el valor catastral de cada vivienda, ya que la última 
revisión que se realizó en el año 2009, y sumergidos en la burbuja Inmobiliaria durante 
esos años, derivó en unos valores que hoy en día todavía no corresponden con la 
realidad. 
 
Preguntas: 
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¿Habrá este año una bajada de los valores catastrales también? Y si es así ¿Qué 
coeficiente reductor se aplicará? 
 

Resposta: El Sr. Alcalde contestà que l’any 2008 es va fer la revisió cadastral amb 
efectes a 2009, que pels anys 2012 i 2013, l’Estat va aprovar incrementar els tipus 
impositius dels béns de naturalesa urbana segons l’any que s’hagués fer la revisió, 
que en el cas de Lliçà d’Amunt havia estat del 4%; que els anys 2015 i 2016 
l’Ajuntament voluntàriament va fer dues baixades, la qual cosa va suposar un 
decrement acumulat d’un 40% del valor. Continuà dient que, després d’aquestes 
dues actualitzacions del valor cadastral, s’havia considerat que els valors ja eren 
acceptables i per això la Gerència Regional del Cadastre havia manifestat que una 
altra actualització no seria validada per la Junta de Coordinació. També manifestà 
que calia tenir en compte que l’any 2014 l’Ajuntament va sol·licitar entrar dins del 
procés de regularització cadastral per fer tributar totes les construccions que no 
estaven donades d’alta, i això havia permès baixar els tipus impositius, i que, per 
tant, a la majoria dels propietaris els havia baixat el rebut de l’IBI. 

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

L’ALCALDE                          LA SECRETÀRIA 
 
 


