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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL DIA 27 DE 
SETEMBRE DE 2018 
 
 
Lliçà d’Amunt, 27 de setembre de 2018. 
 
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 en funcions Sr. Jordi Juárez 
Heredia, per absència de l’Alcalde Sr. Ignasi Simon i Ortoll. Hi assisteixen els regidors, 
Maria del Mar Pedrerol i Villarroya, Lourdes Maria Estéfano Orozco, Albert Iglesias 
Boza, Fran Sánchez Castilla, Joaquim Ferriol i Tarafa, Iban Martínez Asensio, 
Mercedes Mateo Fiérrez, Antonio Polo Lama, Francisco Javier Millán Vidal, Manel 
Busquets i Mateu, Jordi Regales Pou, Àngela Roca i Corts, Felip Tura i Torra i Míriam 
Remolà i Elvira. Foren assistits per la Secretària accidental de la Corporació, Sra. 
Gemma Navarro i Medialdea. 
 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
Posat en consideració dels membres del Ple municipal l’aprovació de l’acta de la 
sessió ordinària efectuada pel Ple municipal el dia 19 de juliol de 2018, aquesta fou 
aprovada per unanimitat. 
 
 
2 – DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA  
 
Es donà compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des del dia 2 de juliol al 7 de 
setembre de 2018, que van del número 853 al 1154/18 dins del llibre de Registre de 
Decrets de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
 
3 – APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE L’ANY 2017 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2017 es van sotmetre a 
informe de la Comissió especial de Comptes amb data 12 de juliol de 2018. 
 
Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província de 20 de 
juliol de 2018, pel període reglamentari, no s’ha presentat cap relació.  
 
Vist el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes. 
 
Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 
208 al 201 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprova rels estats i els comptes anuals de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
corresponents a l’exercici 2017. 
 
Segon.- Rendir els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes.” 

 
Acabada la lectura, l’Alcalde en funcions Jordi Juárez comentà que els comptes del 
2017 ja s’havien explicat amb detall a la Comissió Especial de Comptes, que havien 
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estat exposats al públic sense al·legacions ni observacions, i que en aquests moments 
procedia aprovar-los per tal de trametre’ls a la Sindicatura de Comptes per ser 
examinats. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada amb el vot favorable del grups municipals 
del PSC (5 de 6), d’ICV-EUiA (2 de 2) i de CiU (1 de 1), que constitueixen majoria 
absoluta legal. Hi votà en contra del grup d’ERC (6 de 6); i s’abstingué de votar el grup 
del PP (2 de 2),  
 
 
4 – APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT INTERN DEL 
MERCAT SETMANAL NO SEDENTATI DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“L’1 d’agost de 2017, es va aprovar la Llei 18/2017 de comerç serveis i fires, la qual 
afecta directament al funcionament del mercat setmanal de Lliçà d’Amunt. 
 
Vista la necessitat d’actualitzar el Reglament de funcionament intern del Mercat 
setmanal no sedentari de Lliçà d’Amunt aprovat en data 28 de març de 2012, per tal 
d’adaptar-lo a la nova normativa. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, s’acorda 
sotmetre al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament de funcionament intern 
del Mercat setmanal no sedentari de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Exposar-la a informació pública i sotmetre-la al tràmit d’audiència als 
interessats per un termini de trenta dies, perquè puguin presentar-se reclamacions i 
suggeriments que, si es produeixen, la Corporació haurà de resoldre. Si no es 
produeixen al·legacions, la modificació es considerarà aprovada definitivament.” 

 
Oberta la deliberació, el regidor Antonio Polo explicà que l’objectiu de la modificació 
era adaptar el reglament a la nova llei. També comentà que en l’anterior Ple havia 
quedat damunt la taula a sol·licitud del grup d’ERC per incorporar detalls que no es 
contemplaven, i que s’havien introduït dos articles i s’havia completat l’article 13. 
 
El regidor Ibán Martínez afegí que s’havien incorporat la determinació de les amplades 
de les parades, la regulació de l’ocupació de la carretera i quin era el tràmit a seguir en 
cas de mort del titular. 
 
Posat a votació, al proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistenta, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
5 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS 
TERMES DE LLIÇÀ D’AMUNT I SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Per resolució de la Direcció General d’Administració Local de l’1 de febrer de 2018, 
es va iniciar l’expedient de delimitació del terme de Lliçà d’Amunt amb el municipi 
de Santa Eulàlia de Ronçana. 
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Efectuades diferents reunions de les comissions nomenades per cada Ajuntament, 
amb la intervenció dels representants nomenats per la Generalitat de Catalunya. 
 
En data 24 de juliol de 2018, es va estendre i signar l’acta de conformitat de les 
operacions de delimitació entre els dos termes municipals. 
 
De conformitat al que estableix l’article 31.4 del decret 244/2007, de 6 de novembre, 
pel qual es regula la constitució de la demarcació territorial dels municipis, de les 
entitats municipals descentralitzades a les mancomunitats de Catalunya. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme, es proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’Acta i la documentació complementària de les operacions de 
delimitació entre els termes de Lliçà d’Amunt i de Santa Eulàlia de Ronçana signada 
en data 24 de juliol de 2018. 
 
Segon.- Trametre aquest acord a la Secretaria d’Administracions Locals del 
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per la seva publicació al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 

 
Oberta la deliberació, la regidora Lourdes Estéfano explicà que hi havia diferents 
parcel·les que la meitat estaven dins el terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana i 
l’altra en el de  Lliça d’Amunt, concretament al barri de Can Farell, i que per redefinir-
ho en alguns casos es desplaçaria la línia de límit perquè tota la parcel·la estigués al 
terme de Lliçà d’Amunt i en d’altres en el de Santa Eulàlia. També informà que no 
s’havia arribat a l’acord pel que feia a la finca de Can Feu, la qual estava partida per la 
meitat, i en aquest cas s’havia acordat que la masia estigués en la totalitat dins el 
terme de Lliçà d’Amunt, però diferents construccions il·legals que hi havia a la finca 
estarien al terme de Santa Eulàlia. 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que hauria estat bé que la totalitat de la finca de Can 
Feu estigués al terme municipal de Lliçà d’Amunt, però atès que no havien participat 
en les discussions s’abstindrien de votar. 
 
El Sr. Alcalde en funcions explicà que s’havia intentat que fos així, però havia resultat 
impossible. 
 
Posat a votació, al proposta fou aprovada pel vot favorable dels regidors del PSC, 
EUIA-ICV, PP I CIU. S’abstingueren de votar els regidors d’ERC. 
 
 
6 – NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT EN ALTRES 
ORGANISMES 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Atès que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt forma part d’altres Organismes de Règim 
Local o està representat en altres Institucions. 
 
Vist el nou cartipàs municipal. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es proposa 
sotmetre al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Nomenar a la Sra. Yolande Rose Georgette Rabault representant de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat.  
 
Segon.- Nomenar a la Sra. Yolande Rose Georgette Rabault representant de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental.” 

 
Acabada la lectura, el regidor Joaquim Ferriol digué que el seu grup votaria en contra, 
perquè defensaven que la distribució de representacions venia d’un acord del principi 
del mandat, i ara per canviar-ho es deia que facilitava la gestió del dia a dia que els 
representants fossin de l’equip de govern, i això provocava que els que estaven fora 
deixaven de conèixer el que es tractava en altres organismes. 
 
Posat a votació, al proposta fou aprovada pel vot favorable dels regidors del PSC, 
EUIA-ICV, PP I CIU. Hi votaren en contra els regidors d’ERC. 
 
 
7 – APROVACIÓ DE LA DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DE LA NOVA REGIDORA 
YOLANDE RABAULT 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Vistes les modificacions en el cartipàs municipal. 
 
De conformitat amb allò disposat en la legislació aplicable que assenyala les 
retribucions i indemnitzacions per als membres de les Corporacions, article 75 i 
concordants de la Llei de Bases de Règim Local. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de temes sectorials, es 
proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Aprovar que la regidora Yolande Rose Georgette Rabault tindrà una 
dedicació de 18 hores setmanals i una retribució de 18.000 euros bruts a l’any.” 

 
Acabada la lectura, el regidor Jordi Juárez explicà que es seguia el mateix criteri que 
per a la resta de regidors. 
 
Posat a votació, al proposta fou aprovada pel vot favorable dels regidors del PSC, 
EUIA-ICV, PP I CIU. S’abstingueren de votar els regidors d’ERC. 
 
 
8 – AFERS URGENTS 
 
No se n’han presentat. 
 
 
9 – MOCIONS 
 
Abans de començar a la lectura i debat de les mocions presentades pels diferents 
grups municipals, el senyor Alcalde e f. explicà que les mocions d’ERC s’havien 
presentat fora de termini i que per a poder-se debatre en aquest Ple abans s’hauria de 
votar la urgència.  
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9.1.- MOCIÓ PER EVITAR EL TANCAMENT DEL CAP DE PALAUDÀRIES DURANT 
L’ESTIU 
 
Es donà compte de la següent Moció presentada pel Grup Popular 
 

“Havent constatat que com a norma s’ha implantat el tancament del CAP de 
Palaudàries durant l’època estival, creiem que és molt lamentable aquesta decisió 
que afecta milers de veïns propers a dit Centre Assistencial, ocasionant 
desplaçaments costosos fins a l’altra punta del nostre poble, i deixant sense un 
servei primordial a tots aquests veïns que tenen el mateix dret assistencial que els 
que viuen a la Cruïlla o al centre del poble. 
 
Aquest any, per exemple, el CAP de Palaudàries s’ha tancat del 9 de juny al 14 de 
setembre, derivant l’assistència al CAP de la Cruïlla. 
 
Atès que ja es va dur a terme a partir d’aquest passat dia 12 de juny de 2018, i de 
forma provisional, l’atenció als pacients al CAP de Palaudàries, de 8 a 15 h només, 
creiem que es podria estudiar una fórmula semblant per no deixar sense atendre en 
aquest Centre, durant més de 3 mesos, als veïns de Palaudàries, Can Rovira Nou, 
Can Rovira Vell, Can Salgot, Mas-Bo, Can Lledó, Ca l’Estapé, ca l’Artigues etc. 
 
PROPOSTA: 
 
Que es realitzi per part de l’Ajuntament un estudi per avaluar alguna fórmula que 
garanteixi l’assistència sanitària al CAP de Palaudàries els 365 dies de l’any, és a 
dir sense tancar les seves instal·lacions completament als veïns durant els mesos 
de vacances, transmetent aquest estudi i petició a l’equip d’Atenció Primària de la 
Vall del Tenes i al servei català de la Salut.” 

 
Oberta la deliberació, la regidora Mariona Pedrerol manifestà que estaven en contra 
del tancament i que l’atenció primària estava sota mínims. Indicà que Lliçà d’Amunt 
formava part de l’equip d’atenció primària de la Vall del Tenes i que la Generalitat 
justificava el tancament de Palaudàries perquè era l’únic municipi de la Vall del Tenes 
que tenia dos CAPs. 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que el seu grup estava d’acord amb el fons, però no 
sabia si l’Ajuntament tenia els mitjans per fer un estudi, però que el que podia fer 
l’Ajuntament era demanar a la Generalitat que el fes, i per això sol·licità que es canviés 
la moció en aquest sentit. 
 
La regidora Ángela Roca contestà que hi estava d’acord, i que s’incorporés doncs el 
canvi a la moció per tal que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt demanés a la Generalitat de 
Catalunya un estudi per avaluar alguna fórmula que garantís l’assistència sanitària en 
el CAP de Palaudàries els 365 dies de l’any. El regidor Francisco Javier Millán digué 
que algun tècnic de l’Ajuntament podria fer aquest estudi; contestant la regidora 
Mariona Pedrerol que l’ajuntament no tenia competències en aquest àmbit. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
9.2.- ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA COBERTURA DE LA PISCINA ACTUAL 
 
Es donà compte de la següent Moció presentada pel Grup Popular: 
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“A pesar de tener en nuestro municipio una piscina exterior que satisface las 
necesidades de nuestros vecinos durante la época estival, consideramos que ya 
son muchos los demandantes de actividades acuáticas durante el resto del año, ya 
sea con fin deportivo, educativo i terapéutico, que solicitan una instalación de 
piscina cubierta. 
 
Creemos que el no tener estas instalaciones no permite la práctica de la natación 
durante todo el año para determinados sectores de población como niños, mayores 
y ancianos los que necesitan el agua con fin terapéutico, no permitiéndoles realizar 
esta actividad física durante la mayor parte del año, debiéndose desplazar a 
Municipios como Granollers, Caldes de Montbui o Mollet del Vallès, con el 
consiguiente trastorno físico, económico y con el problema añadido del excesivo 
tiempo empleado en desplazamientos a otros municipios. 
 
Asimismo, consideramos que al contrario que muchos otros deportes, la natación 
está recomendada para todo el mundo sin importar edad o condición física. Es un 
deporte en el que el aprendizaje es muy sencillo y el riesgo de tener lesiones es 
bajo, esto es debido a que la natación no afecta a las articulaciones como lo hacen 
otros ejercicios, puesto que al flotar el propio peso del cuerpo no recae en ellas. Se 
realiza ejercicio aeróbico constantemente, lo cual es beneficioso para los sistemas 
cardiovasculares y respiratorios. 
 
Uno de los puntos fuertes de la natación es que es un deporte ideal para todo el 
mundo especialmente para aquellos grupos de población más delicados como las 
embarazadas, los bebés o los ancianos. Además es recomendable para personas 
que padecen enfermedades como la escoliosis, molestias musculares y articulares, 
hernias de disco, lumbago o pinzamientos, asma, discapacidades físicas y motoras, 
autismo, etc. 
 
Por otro lado, una instalación de este tipo bien gestionada puede proporcionar 
varios puestos de trabajo tales como monitores, socorristas etc., así como 
beneficios económicos que pueden repercutir en nuestro municipio, y más teniendo 
en cuenta la ubicación en que se encuentra, es decir, justo en el Sector Centro 
donde se construirán posiblemente más de 600 viviendas. 
 
Somos conscientes que la construcción de una nueva piscina cubierta representaría 
para las arcas municipales una elevada inversión, propuesta que hemos descartado 
naturalmente, pero en este caso se trataría de aprovechar la piscina que tenemos 
no solo 4 meses al año, sino los 12. 
 
Se trataría de una inversión inicial cuyo coste sí podría hacerse cargo nuestro 
Municipio, y luego añadirle cada año el mantenimiento para esta instalación que se 
desaprovecha lamentablemente durante 8 meses al año. 
 
PROPUESTA: 
 
Que se realice por parte del Ayuntamiento un estudio de viabilidad para la cobertura 
de la piscina actual, fuera de la época estival, para su posterior aprobación por este 
gobierno municipal.” 

 
Oberta la deliberació, el regidor Manel Busquets explicà que l’àrea d’esports ja havia 
demanat pressupost per aprofitar la piscina actual amb un sostre retràctil, però s’havia 
descartat perquè només l’estructura ja costava 500.000 euros. Comentà que s’havia 
de fer també la climatització de l’aigua i de l’espai i que l’equip de govern reivindicava 
la necessitat de la piscina, però no només era el cost de construcció el que s’havia de 
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considerar, sinó també el del manteniment. Acabà dient que s’havien mantingut 
contactes amb l’Ajuntament de l’Ametlla, que feia poc n’havia fet una i en un any el 
concessionari els havia resolt el contracte perquè no era viable econòmicament. 
 
El regidor Francisco Javier Millán digué que hi havia altres pressupostos que no 
passaven dels 100.000 euros; contestant el regidor Manel Busquets que aquests no 
garantien l’aïllament tèrmic i també hi havia el problema del vas de 1,40 de profunditat 
que per a segons quines activitats esportives no era apte, però que en tot cas, estava 
obert a escoltar les propostes que li pogués aportar el grup popular. El Sr. Millán 
assenyalà que actualment de la gestió de la piscina se’n feia càrrec la persona que 
portava el bar; contestant el regidor Busquets afirmativament, però que el manteniment 
no seria el mateix, i que si bé aprofitar la piscina costava la meitat d’una nova,  
l’alternativa no era bona. 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que veia complicat que funcionés una piscina amb el 
sistema retràctil. El que es proposava en la moció era fer un estudi de viabilitat per la 
cobertura de la piscina actual, que inclogués la construcció i l’explotació, i que si 
l’acord era aquest el seu grup votaria a favor. 
 
El Sr. Alcalde e.f. explicà que el problema de fons era que la piscina actual no era 
apropiada i la millor aposta seria fer-ne una de nova. 
 
El regidor Joaquim Ferriol matisà que no era el mateix una piscina amb caire medicinal 
que una piscina per a competició esportiva, i que per anar a fer piscines amb una de 
1,40 ja n’hi havia prou; contestant el regidor Manel Busquets que posats a fer la 
inversió el millor era no limitar-ne l’ús. El regidor Ferriol digué que una piscina coberta 
nova, segons projecte que s’havia fet, costava uns 8.000.000 d’euros; contestant el Sr. 
Alcalde e.f. que actualment hi havia piscines més barates, però que la qüestió no era 
tant fer-la com mantenir-la. 
 
El regidor Antonio Polo digué que apostaven per una piscina nova, coberta, perquè 
cobrir l’existent no era la solució. 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que el que es demanava a la moció era fer un estudi, 
que tenia la intuïció que conclouria que no era viable, però que es fes. 
 
Posat a votació, la proposta fou refusada pel vot de qualitat de l’Alcalde, atès que 
s’havia obtingut el resultat d’empat en la votació, com a conseqüència del vot 
favorables dels grups del PP (2) i d’ERC (6), i el contrari dels grups del PSC (5), ICV-
EUIA (2) i CIU (1). 
 
 
9.3.- MOCIÓ AMB MOTIU DEL ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE 
 
Es donà compte de la següent Moció presentada pel grup municipal de CIU: 
 

“L’any 2017 es va mostrar l’extraordinària força del sobiranisme, fruit d’una llarga 
etapa de treball polític en diferents àmbits al si de la societat catalana, que va 
culminar amb la celebració del referèndum de l’1 d’octubre. Pocs moviments socials 
a l’Europa occidental tenen la capacitat de mobilització cívica, pacífica i 
democràtica, així com la capil·laritat social i política que ha sabut mostrar 
l’independentisme en els darrers anys. 
 
L’1 d’octubre de 2017 va ser una data que marcarà la història contemporània del 
nostre país i en concret en el nostre municipi. Un gran nombre de lliçanencs i 
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lliçanenques van expressar en forma de vot la seva opinió, d’una manera pacífica i 
cívica. Tant els partidaris del Sí com del No van dur a terme una demostració 
democràtica, emmarcada en un debat constructiu en bé del nostre País. 
 
Tot i que en el nostre municipi per sort no va ser així, la repressió que va originar 
aquesta pràctica democràtica va ser insòlita, arribant-se a exercir una violència 
extrema sobre els votants. També cal destacar les conseqüències posteriors en 
forma de suspensió de les nostres institucions i autogovern, així com la presó i l’exili 
per als polítics i activistes del paí. La destitució del Govern de la Generalitat i 
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola, han estat mostra de 
l’embranzida desproporcionada del Govern Espanyol per aturar l’opinió del 
sobiranisme català. 
 
L’1 d’octubre ja no és només la causa de la República sinó també, cada cop més, la 
causa de la democràcia i la llibertat. 
 
És per aquests motius exposats que el grup municipal de CIU proposa a 
l’ajuntament de Lliçà d’Amunt l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Recordar l’1 d’octubre de 2017 com a data significativa en la història de 
Catalunya, on l’expressió democràtica i popular va topar amb una violència terrible i 
injustificable, per voler exercir el dret a vot. 
 
Segon.- Manifestar la solidaritat amb la ciutadania que va ser agredida de forma 
desmesurada per les forces de seguretat de l’Estat quan es dirigia de manera 
pacífica a votar. 
 
Tercer.- El Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es ratifica en què la solució al 
conflicte polític ha de passar indefugiblement per vies democràtiques, on la 
ciutadania pugui lliurement expressar la seva opinió i aspiracions polítiques, a 
través d’un referèndum. 
 
Quart.- Exigir l’immediat alliberament de les preses i presos polítics i el lliure retorn 
de les persones exiliades. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords al Govern de Catalunya, al parlament i a les 
entitats municipalistes.” 

 
Acabada la lectura, el regidor Manel Busquets explicà que no es parlava d’una altra 
cosa que la de reivindicar una data important per als catalans i denunciar l’ús de la 
força contra la ciutadania, i que en aquests moments hi havia persones a la presó per 
la seva manera de pensar. 
 
El regidor Fran Sánchez manifestà que el seu grup creia que la millor manera de 
solucionar els conflictes era el pacte entre catalans, que ens parléssim entre nosaltres, 
i manifestar l’opinió del cent per cent. Continuà dient que el procés havia generat dos 
grans fronts i es vivia electoralment d’això, que li agradaria que s’arribessin a acords 
per tornar a la Catalunya que volgués ser capdavantera, i conclogué dient que el grup 
del PSC s’abstindria de votar perquè estava en contra de la violència i creia que hi 
havia gent a la presó que no hi hauria de ser. 
 
El regidor Joaquim Ferriol manifestà que el seu grup estava d’acord amb la moció, i 
que li sorprenia la posició del PSC que ni hi estava a favor ni hi estava en contra, 
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actuant com si la baralla fos dels altres i no anés amb ells. Digué que no veia que fos 
una moció sobre la independència, sinó que parlava d’una data significativa, de 
solidaritat amb la gent agredida, de ratificació que el conflicte havia de passar per vies 
democràtiques, a través d’un referèndum que s’havia fet fins i tot quan s’havia aprovat 
l’Estatut d’Autonomia i de l’alliberament de presos polítics i de retorn dels exiliats. I 
conclogué que els acords no eren d’independència ni que una part s’imposés a l’altra, 
per això convidaria al grup del PSC a rellegir els acords. 
 
El regidor Antonio Polo manifestà que el seu grup podria votar a favor, però 
considerava la moció incomplerta, perquè si anava sobre la repressió i la violència 
s’havien d’incloure més casos. Per això digué que li sorprenia que fos Convergència 
qui la presentés, perquè li creava el dubte de si era la Convergència de la injustificada 
violència de l’1 d’octubre o la de la Plaça de Catalunya de 2011; o si era la 
Convergència que promovia l’aturada de país del 3 d’octubre, o la que ordenava 
apallissar en altres manifestacions; si era la Convergència que manifestava solidaritat 
amb la ciutadania l’1 d’octubre o la que deia que desallotjar les places de Catalunya 
era per una qüestió de neteja; si era la Convergència i Unió democràtica o la que 
demanava la presó pels manifestants al Parlament el 15 de juny, on el govern i el 
Parlament s’havien personat en la causa i havien demanat presó pels activistes 
encausats i on finalment l’audiència nacional havia retirat els càrrecs a 19 dels 20 
encausats; i on fins i tot el conseller Turull va arribar a denunciar la sentència com un 
despropòsit i el govern amb el Parlament van presentar recurs al Tribunal Suprem que 
va condemnar a presó a vuit dels imputats. Per tot això el seu grup plantejaria diferents 
esmenes: al primer punt, recordar l’1 d’octubre i també el 27 de maig de 2011; al 
segon punt, manifestar solidaritat amb la ciutadania agredida de l’1 d’octubre i també 
del 27 de maig; el tercer punt, la solució dels conflictes polítics havien de passar per 
vies democràtiques i a través de la protesta social; i al quart punt la llibertat de les 
persones preses per caràcter polític, activistes socials i sindicalistes condemnats per 
accions reivindicatives.  
 
El regidor Manel Busquets contestà que la Convergència que presentava la moció era 
la Convergència i Unió de Lliçà d’Amunt, que no entenia que s’aprofités per treure 
altres temes, i que si Iniciativa presentava la Moció amb tot el que estava dient, podien 
estar segurs que Convergència la recolzaria, perquè estaven en contra de la violència, 
tant d’una banda com de l’altra. 
 
El regidor Antonio Polo digué que no podien votar en contra, però com que no 
s’acceptaven les seves esmenes, s’abstindrien de votar. 
 
La regidora Ángela Roca digué que, sense voler entrar en polèmiques, el seu grup 
votaria en contra. 
 
El regidor Francisco Javier Millán digué que si la Moció tirava endavant seria gràcies al 
PSC i que això el poble ho havia de saber. 
 
Posat a votació, la Moció fou aprovada amb el vot favorable dels grups de CIU i ERC; 
amb el vot en contra del grup del PP i l’abstenció dels grups del PSC i ICV-EUiA. 
 
 
Abans de procedir a la lectura de les Mocions presentades pel grup municipal d’ERC, 
el Sr. Alcalde e.f. reiterà à que s’hauria de votar la urgència, atès que havien estat  
presentades fora de termini; contestant el regidor Joaquim Ferriol que no sabia on es 
deia que havia de ser amb una antelació de 48 hores; contestant el Sr. Alcalde que 
així ho manifestava la Secretària de l’Ajuntament. Finalment es votà la urgència, 
essent aprovada 
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9.4.- MOCIÓ PER LA MILLORA DEL VIALS PEATONALS 
 
Es donà lectura a la segünet Moció presentada pel grup d’ERC: 
 

“Antecedents 
 
L’Ajuntament té el mandat d’aconseguir que la via pública sigui un espai segur i 
accessible. També té l’obligació de promoure la mobilitat sostenible. 
 
Ara fa més de vint anys es va obrir la via peatonal que uneix el centre urbà amb la 
Cruïlla. Anys després, Lliçà de Vall va fer un peatonal que uneix el seu centre urbà 
amb el límit del nostre terme municipal. Ara està finalitzant-se la unió del nucli del 
Rieral de Santa Eulàlia amb el barri del Pinar de Lliçà d’Amunt. Així doncs, 
finalment es podrà fer el recorregut complert de l’eix del Tenes per aquests tres 
pobles. 
 
Tanmateix, en el tram de Lliçà d’Amunt, el paviment d’aquesta via només es va 
renovar parcialment entres la Cruïlla i el carrer Formentera ara fa 10 anys. Durant 
tot el mandat de l’actual alcalde no s’ha millorat cap tram més d’aquest vial. Malgrat 
això, aquesta ha estat una actuació que s’ha compromès en els pressupostos 
manta vegades, però que sempre ha quedat pendent d’execució. 
 
Actualment, el tram original com el renovades troben en molt males condicions. El 
paviment és molt precari, cosa que el fa perillós i incòmode. En aquestes 
condicions, aquest vial no compleix part de les seves funcions, ja que desincentiva 
el seu ús. Ha deixat de ser segur i accessible. 
 
El mal estat d’aquesta via contradiu els objectius que aquest ajuntament hauria 
d’impulsar en el context de la propera presentació de l’Estudi de mobilitat urbana 
sostenible, el pacte d’alcaldes per la reducció del CO2 i altres compromisos que 
aquesta administració ha adquirit en la protecció del medi ambient, la sostenibilitat i 
la salut. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, es proposen els següents ACORDS: 
 
El Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt acorda l’execució urgent de la renovació 
dels paviments del vial peatonal que va des del barri de la Cruïlla fins el carrer 
Tenes, al centre.” 

 
Acabada la lectura, el regidor Joaquim Ferriol digué que retiraven aquesta moció 
perquè s’havien rebut les actes de la Junta de Govern Local i havien vist que es treia a 
concurs la ruta saludable, i no volien fer mocions d’aspectes que ja s’estaven tirant 
endavant.  
 
 
9.5.- MOCIÓ PER LA PARALITZACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC EN 
UNITATS D’ACTUACIÓ DEL CENTRE 
 
Es donà compte de la següent Moció presentada pel grup d’ERC: 
 

“Antecedents 
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El POUM vigent des de 16 de març de 2015 delimita zones urbanes qualificades 
per edificar a l’entorn del centre. Aquestes zones representen un potencial de més 
de mil habitatges nous previstos pels propers 4 quadriennis. 
 
De totes les previstes, les de Via Parc 1 i Via Parc 2 estan programades a partir de 
l’any 19 i 20, i preveuen 398 habitatges. Pinsos Tenes 51, Can Bosc 62 i la Sagrera 
92 també poden iniciar el seu desenvolupament el proper any, i representen 205 
habitatges més. 
 
A partir de l’any 2023 ja es poden anar fer la resta de zones, fins als 1000 
habitatges nous. 
 
A la vegada, l’ajuntament està promovent la urbanització del centre, que ha de 
vertebrar els barris del pla, amb un paper molt representatiu i estratègic dins la 
definició urbana que es vol donar al nostre poble. 
 
Veiem així com l’ajuntament promou la participació social en la definició del Centre, 
i potencia la zona com a espai social preferent. A la vegada d’això, deixarà que 
promotors privats decideixin quan i com edifiquen en totes les zones de 
desenvolupament de l’entorn d’aquest centre. 
 
Per poder potenciar el centre que ara es planeja seria òptim paralitzar el 
desenvolupament de la resta de les zones perifèriques, a l’espera de redefinir-les i 
replantejar-ne l’estratègia de creixement i la seva dimensió a partir de les 
conclusions del nou planejament del centre. 
 
Davant ‘aquesta situació, el grup municipal d’ERC-AM proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Que aquest Ple municipal acordi suspendre les llicències d’edificació i el 
desenvolupament del planejament derivat dels àmbits delimitat en el Centre en un 
període de dos anys (SUD 2 Peces de Can Godanya, SUD3 Via Parc 1, SUD 4 Via 
Parc 2, SUD 5 Ca l’Artigues del Pla, SUD 7 Can Godanya nou, PMU 6 Pinsos 
Tenes, PAU 1 Can Grau, Pau 9 Baronia de Montbui, PAU 11 Barri de Can Bosc, 
PAU 12 La Sagrera, PAU 13 Anselm Clavé 1, PAU 14 Anselm Clavé 2, PAU 15 
Anselm Clavé 3). 
 
Segon.- Iniciar l’estudi del planejament global del nucli urbà per consensuar 
l’estratègia urbana d’aquest àmbit i donar-li coherència amb el nou planejament de 
l’àrea de Centre que ara mateix es debat. 
 
Tercer.- Redefinir els àmbits de planejament del nucli urbà, les prioritats temporals, 
les seves capacitats edificatòries i les seves càrregues urbanístiques, d’acord amb 
les conclusions de l’estudi proposat en el punt anterior.” 

 
Acabada la lectura, el regidor Joaquim Ferriol manifestà que el procés de participació 
del Centre només debatia sobre els dos àmbits del Centre, però no de la resta, i 
sol·licitaven posar una pausa mentre no es definien els aspectes que es tirarien 
endavant. 
 
El regidor Jordi Juárez digué que aquesta moció s’havia de treballar més per poder 
tirar-la endavant, i que per una qüestió jurídica, atès que no s’adequava a la norma, ja 
que sol·licitava una suspensió de llicències i en aquest cas la llei obligava a la 
incorporació de documentació gràfica, que no hi era, i també hi havia d’haver un 
informe que justifiqués la seva aprovació. 
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La regidora Lourdes Estéfano manifestà que hi havia un planejament aprovat pel qual 
els propietaris tenien uns drets adquirits, que s’havia estudiat algun dels sectors però 
en aquests moment no es podien tirar endavant, i que si es paralitzés només podria 
ser per un màxim de dos anys, moment en el qual el Centre encara no estaria 
desenvolupat. 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que no proposava la paralització fins que s’acabés el 
Centre sinó que es paralitzés per veure que es feia i estudiar-ho, tenint en compte que 
la prioritat de consens era que es desenvolupés el Centre i en funció d’això, que 
s’executés la resta. 
 
La regidora Lourdes Estéfano manifestà que es podia arribar al mateix objectiu sense 
suspendre llicències; replicant el senyor Ferriol que hi havia àmbits en què el propietari 
era únic i es podien desenvolupar l’endemà mateix, tirant endavant unitats quan 
l’INCASOL encara estava estudiant que fer en el Centre. 
 
El Sr. Alcalde e.f. digué que seria bo treballar una mica més la Moció i que al proper 
Ple es portés a votació; contestant el Sr. Ferriol que la Moció es podia aprovar 
igualment i que els tècnics municipals la tiressin endavant. 
 
La regidora Lourdes Estéfano digué que el grup del PSC estava d’acord en estudiar 
alguns àmbits però no tots i volien acabar d’ajustar per no haver-ho de re-estudiar tot. 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que el grup d’ERC ja havia dit que el planejament no 
era l’adequat i que el Centre no estava ben estudiat, per això s’havia oposat al 
creixement injustificat. 
 
L’Alcalde e.f. tornà a plantejar de deixar aquest assumpte damunt la taula per treballar-
ho millor i passar-ho en un Ple posterior; reiterant la seva negativa el regidor Joaquim 
Ferriol. 
 
El regidor Antonio Polo digué que voldrien que es deixés damunt la taula per comentar 
diferents dubtes que tenen. 
 
El regidor Manel Busquets digué que li agradaria que se’ls donés una explicació. 
 
La regidora Angela Roca digué que el seu grup votaria en contra. 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que es podria votar per punts, i retirar el tema de la 
suspensió de llicències, substituint-lo per estudiar la suspensió de llicències. 
 
La regidora Lourdes Estéfano digué que el grup del PSC votaria en contra igualment. 
 
El regidor Antonio Polo digué que no entenien cap dels punts, i volien parlar-ho abans, 
per poder votar. 
 
El regidor Joaquim Ferriol insistí que retirarien el primer punt, però que es votessin el 
segon i el tercer, perquè voldrien que el Ple es definís.  
 
Posat a votació, la Moció fou refusada pels vots en contra dels grups del PSC, ICV-
EUiA i PP; amb el vot a favor del grup d’ERC i l’abstenció del grup de CIU. 
 
 
10 – PREGUNTES 
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10.1.- PREGUNTES FORMULADES PEL GRUP POPULAR 
 
Primera:- SITUACIÓN REAL DEL NÚMERO DE PROFESIONALES EN LOS 
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 
Según informó en su día la Mancomunidad, se realizó un encuentro de Alcaldes de la 
Vall del Tenes el pasado mes de Mayo, con responsables del Servei Català de la 
Salut, donde se pactó la futura incorporación de nuevos profesionales para resolver la 
falta de los mismos en los Centros de Atención primaria en la Mancomunidad 
 
Preguntas: 
 
¿Cuántos médicos disponía el CAP de la Cruïlla y el CAP de Palaudàries antes del 
pacto con Salud del pasado mes de Mayo? 
 
¿Cuál es la cobertura de vecinos de cada Centro? 
 
¿Cuántos médicos tendremos disponibles a partir de este pacto y cuándo? 
 
¿El CAP de Palaudàries volverá a tener un pediatra semanalmente, y si no es así, hay 
algún fundamento para que no lo haya y en el CAP de la Cruïlla sí? 
 
Resposta: La regidora Mariona Pedrerol contestà que el 18 de maig l’Ajuntament 
havia tingut una reunió amb el Director d’Atenció Primària, motivada pel malestar de la 
ciutadania, i s’havia dit que hi havia un metge més però la realitat era que al CAP de la 
Cruïlla hi havia quatre metges i al CAP de Palaudàries dos i mig. Continuà dient que 
l’atenció sanitària no era competència de l’Ajuntament i que la Generalitat valorava els 
recursos en base a la ciutadania atesa i no als ciutadans assignats. També informà 
que en aquests moments hi havia set baixes de metges de família i dos de pediatria, 
que el CAP de la Cruïlla cobria a 7.784 habitants majors de quinze anys i el de 
Palaudàries a 4.310, i que la població atesa a la Cruïlla era de 6.085 pacients i a 
Palaudàries  de 3.400 pacients. Acabà dient que actualment es disposava de dinou 
metges dels quals calia restar els que estaven de baixa i s’havien cobert pel propi 
personal del centre, i que de moment no es contemplava que hi hagués pediatria a 
Palaudàries. 
 
La regidora Angela Roca digué que a Lliçà de Vall el CAP no tancava mai; contestant 
la regidora Mariona Pedrerol que Lliçà d’Amunt tenia dos centres i en tancava un, però 
que s’estava treballant en aquest tema, i fins i tot una diputada del PSC havia fet una 
pregunta al Parlament. 
 
 
Segunda.- ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CASAL DE LA GENT GRAN 
DE PALAUDÀRIES 
 
Según nuestros cálculos y sus contestaciones en varios Plenos sobre este tema, el 
Casal debería inaugurarse en breve tiempo. 
 
Preguntas: 
 
¿Cuál es el estado actual de las obras del Casal de la Gent Gran de Palaudàries? 
 
¿Para cuándo tienen previsto inaugurar el Casal? 
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Resposta: La regidora Lordes Estéfano contestà que s’estava en la fase final de l’obra 
adjudicada, i s’esperava finalitzar-la als voltants del mes d’octubre, després faltaria la 
zona exterior i el mobiliari que no estaven adjudicats, concloent que amb tot això creia 
que es podria inaugurar a finals d’any. 
 
 
Tercera.- PRÓXIMAS LICENCIAS DE ACTIVIDADES EN CAN MONTCAU 
 
Ya se está construyendo el nuevo establecimiento de Leroy Merlín en el polígono 
industrial de Can Montcau, pero nos han informado de la implantación también de u n 
nuevo establecimiento de la cadena VIENA. 
 
Preguntas: 
 
¿Han solicitado más empresas las licencias de actividad en este polígono industrial, y 
si es así cuáles? 
 
¿Para que fechas se tiene prevista la inauguración de Leroy Merlín i del Viena? 
 
Resposta: L’Alcalde e.f. contestà que no s’havien sol·licitat llicències d’activitats 
perquè el que corresponia era un comunicat a l’Ajuntament previ a l’inici de l’activitat 
en si, i que durant aquest mes es podria contestar aquesta pregunta. 
 
 
Cuarta.- ESTADO DE LAS OBRAS DE CAN MALÉ 
 
Pasan los días y no observamos ningún cambio de dependencias municipales a Can 
Malé, a pesar de que la Policía Municipal según informaren ustedes en su día, ya 
debería estar ubicada allí. 
 
Preguntas: 
 
¿A qué se debe el retraso del cambio de ubicación de la Policía Municipal? 
 
¿Cuáles son los próximos cambios de dependencias que tiene previsto realizar y para 
qué fechas? 
 
Resposta: La regidora Lourdes Estéfano contestà que la nova llei de contractes havia 
fet modificar la planificació, i que en aquests moments s’estava redactant el projecte 
que després es trauria a licitació en fases, però que encara no podia preveure un 
calendari. 
 
 
10.2.- PREGUNTES FORMULADES PEL GRUP D’ERC 
 
Primera.- Actualment hi ha un procés participatiu obert per definir el centre. En 
referència a l’ampliació del parc d’habitatges que això afecta demanem: 
 
a.- Quants cops s’ha reunit des de la seva constitució la taula de l’habitatge constituïda 
durant el seu mandat anterior? 
 
b.- Quan es va reunir per última vegada la taula per l’habitatge? 
 
c.- A part dels membres que la formen, amb qui s’ha reunit aquesta taula? 
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d.- Quins acords es van prendre en les reunions preses que afectin al 
desenvolupament urbanístic del municipi? 
 
e.- Quin parc actual de vivendes hi ha a Lliçà d’Amunt? 
 
f.- Quin creixement en número de vivendes preveu l’actual planejament? 
 
g.- Quantes vivendes actualment construïdes consten com a buides? 
 
h.- És coneixedor aquest equip de govern quantes d’aquestes estan ocupades? 
 
i.- Quants processos de desnonament s’han gestionat/acompanyat des dels serveis 
socials? 
 
j.- Hi ha actualment algun desnonament en curs o a la vista? 
 
Resposta: La regidora Lourdes Estéfano contestà que no s’havia reunit cap vegada 
atès que els temes d’habitatge urgent i d’emergència es tractaven directament en la 
taula d’emergència de la Generalitat de Catalunya, o sinó amb el Consell Comarcal, i 
que en aquests moments els temes del Centre s’estaven estudiant amb l’Incasol. 
 
En quant al parc actual d’habitatges, digué que es podia parlar entre 5.500 i 6.000. 
també digué que l’actual planejament preveia un creixement de mes o menys 1000 
habitatges, i s’havien de sumar les densitats previstes en cada àmbit. El regidor 
Joaquim Ferriol digué que només els àmbits del sector Centre ja eren 1.600 
habitatges. La regidora Lourdes Estéfano preguntà si la qüestió anava només dels 
habitatges del Centre o del planejament global, perquè els del planejament global no 
els tenia en aquesta moments i ja els hi faria arribar. En quant als habitatges buits, 
comentà que quan es detectava un habitatge ocupat els serveis socials intervenien, 
però des de l’àrea d’urbanisme no es tenien quantificats. 
 
El regidor Fran Sánchez informà que en els últims quatre anys hi havia hagut 75 
processos oberts acompanyats pels serveis socials i el Consell Comarcal, que de tots 
ells en alguns casos els propis interessats havien trobat la solució, que en d’altres 
havien refinançat i en altres havien acabat en llançament. Acabà dient que actualment 
hi havia en curs tres desnonaments. 
 
 
Segona: L’ajuntament disposa d’un web de “transparència” on es fan públiques les 
dades de totes les actuacions municipals, tal com ho mana la normativa. Una de les 
dades que s’han de publicar són les agendes dels regidors i alcalde i les seves 
declaracions d’interessos particulars. 
 
Quan es faran públiques les agendes i les declaracions d’activitats i interessos dels 
membres del govern municipal? 
 
Resposta: El regidor Albert Iglesias contestà que l’agenda de l’Alcalde ja era pública i 
que la dels regidors s’estava acabant de polir. Pel que feia a la declaració de bens de 
l’equip de govern ja era pública també, però faltaven les de l’oposició, atès que 
s’estava esperant la resposta a un correu del mes de maig on autoritzessin a publicar 
les dades. 
 
 
Tercera.- En diferents ocasions hem demanat per temes de pacificació i ordenació del 
trànsit. Com està l’estudi de mobilitat que està fent la Diputació de Barcelona? 
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Resposta: El regidor Manel Busquets contestà que estava previst tenir-lo el mes de 
febrer, però la demora havia estat motivada pel debat del sector Centre 
 
 
Quarta.- Can Montcau. Quan farà l’ajuntament la recepció del Pla parcial de Can 
Montcau? 
 
Resposta: La regidora Lourdes Estéfano contestà que en aquests moments s’estava 
negociant el tema del transport urbà i de la passera del Tenes, i els informes encara no 
estaven tancats. 
 
 
Cinquena.- La regidoria de serveis urbans va encarregar una auditoria de la concessió 
a Sorea. En quin moment estan els treballs? Quan podrem revisar-lo? 
 
Resposta: El regidor Manel Busquets contestà que estava en fase de revisió pels 
tècnics i s’esperava el retorn de l’Alcalde per fer una reunió sobre les conclusions. 
 
El regidor Iban Martínez indicà que el mes de maig ja s’havia dit que es disposava d’un 
esborrany; contestant el regidor Manel Busquets que els tècnics ho estaven avançant.  
 
En aquest moment intervingué el senyor Alcalde e.f. sol·licitant que només s’efectués  
una pregunta i una resposta i que no es repreguntés, perquè ja s’havia debatut prou. 
El regidor Joaquim Ferriol preguntà on deia que el tràmit fos només pregunta i 
resposta; contestant l’Alcalde que ja n’hi havia prou.  
 
El regidor Ibán Martínez li recriminà que el fes callar. 
 
 
Sisena.- La nit del 10 a l’11 de setembre, durant la celebració del concert de Búhos, es 
va haver d’aturar l’actuació perquè algú, sembla ser que de la organització, no va 
deixar pujar gent del públic que formava part de l’actuació a ¡mostrar unes fotografies 
en suport dels presos i les preses polítiques catalanes. Qui va donar l’ordre d’aturar 
l’actuació? 
 
Resposta: El Sr. Alcalde e.f. contestà que ningú va ordenar aturar l’actuació, ja que 
havia estat el propi grup que ho havia cregut oportú, i que ell mateix havia donat l’ordre 
per a que es pogués reprendre. 
 
El regidor Ibán Martínez digué que Protecció Civil havia estat rebent per totes bandes 
perquè es deia que havien estat ells; contestant el Sr. Alcalde e.f. que Protecció Civil 
havia acceptat les seves disculpes i les del grup perquè no va ser responsabilitat 
d’ella, i aclarí que per qüestions de seguretat s’havia impedit que pugés gent del públic 
a l’escenari, i que el grup va decidir suspendre l’actuació, i reiterà que va ser l’Alcalde 
mateix qui digué que es continués. 
 
 
En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència donà per 
acabada la sessió, essent les 20,45 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta, 
que signen l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 

 
 
L’ALCALDE                          LA SECRETÀRIA 


