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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL DIA 28 DE 
MARÇ DE 2019 
 
 
Lliçà d’Amunt  28 de març de 2019. 
 
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 el senyor Alcalde Ignasi Simon i 
Ortoll, Hi assisteixen els regidors i regidores 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, Mercedes Mateo 
Fiérrez,  Francisco Javier Millán Vidal, Manel Busquets i Mateu, Míriam Remolà Elvira, 
Jordi Regales Pou, Antonio Polo Lama, Àngela Roca i Corts i Yolande Rose Georgette 
Rabault. S’ha excusat el regidor Felip Tura Torra. Foren assistits per la Secretària 
accidental de la Corporació, Sra. Gemma Navarro i Medialdea. 
 
 
1 – APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 
 
Posat en consideració dels membres del Ple municipal l’aprovació de l’acta de les 
dues darreres sessions efectuades –l’ordinària de 31 de gener de 2019 i 
l’extraordinària de 28 de febrer de 2019-, aquestes foren aprovades per unanimitat. 
 
 
2 – DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA  
 
Es donà compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des del dia 5 de gener al 15 de març 
de 2019, que van del número 1 al 276/19 dins del llibre de Registre de Decrets de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
 
3 – DONAR COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ SOBRE PAGAMENTS A 
PROVEÏDORS 
 
Es donà compte de l’Informe trimestral de morositat i de l’Informe d’estabilitat 
pressupostària corresponents al quart trimestre de l’exercici 2018. 
 
 
4 – ESTABLIMENT DEL SERVEI D’ALLOTJAMENT TEMPORAL D’URGÈNCIA I 
APROVACIÓ DEL REGLAMENT SOBRE EL SEU FUNCIONAMENT 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt preveu com a actuació municipal prioritària i 
rellevant l’ajut a persones i unitats de convivència en situació de vulnerabilitat social 
i especialment aquelles en risc d’exclusió residencial, per aquest motiu es proposa 
la regulació del servei d’allotjament temporal d’urgències per a persones o uniats de 
convivència en situació de vulnerabilitat, respectant els principis de necessitat,, 
eficàcia, proporcionalitat i seguretat jurídica, transparència i eficiència. 
 
Considerant que el que s'ha dit podria dur-se a terme amb l'establiment del servei 
públic local d’allotjament temporal d’urgències en règim de lliure concurrència i 
gestionat directament per aquesta Entitat Local. 
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Vist el Projecte de Reglament per a l’adjudicació i normes de funcionament intern 
del servei d’allotjament temporal d’urgències de Lliçà d’Amunt. 
 
Vist l’informe emès per Secretaria sobre legislació aplicable i el procediment a 
seguir per a la implantació del servei.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es 
proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’establiment del servei d’allotjament temporal 
d’urgències, així com el Projecte de Reglament, elaborat amb col·laboració de la 
Diputació de Barcelona.   
_ 
SEGON.- Establir com a forma de gestió del servei públic la gestió directa pel propi 
Ajuntament. 
 
TERCER.- Sotmetre a informació pública el Projecte de Reglament, per un termini 
de trenta dies naturals, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'edictes d'aquest Ajuntament, a 
l'efecte que pels interessats, es puguin formular les observacions que estimin 
pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, 
es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'Acord exprés pel Ple. 

 
Oberta la deliberació, el regidor Fran Sánchez explicà que no érem un municipi amb 
un grau molt elevat de desnonaments, però sí que hi havia famílies amb dificultats, per 
això fins a aquests moments s’havien pres mesures, com les ajudes per lloguer entre 
d’altres, però atès que la mesa d’urgència no responia de manera àgil, s’havia decidit 
emprendre noves mesures. També digué que l’Ajuntament disposava només d’un pis 
per a poder destinar a aquest projecte, però això no volia dir que en un futur en pogués 
tenir més. Afirmà que el que es regulava fonamentalment amb aquest Reglament eren 
les tipologies de persones que podien fer ús d’aquest reallotjament, que eren persones 
en situació de precarietat i urgència, que no podien accedir a un reallotjament adequat. 
D’altra banda, digué que s’establien diferents tipus de reallotjament: el temporal 
puntual, que era per a període curts perquè després les famílies o ells mateixos es 
podien tornar a reallotjar de manera autònoma; el de períodes més llargs, que tenia un 
màxim de durada de tres anys; i el d’altres situacions que tècnicament el departament 
d’Acció Social pogués valorar que fos per a un període superior a tres anys. Per ser 
usuari del servei s’havien de superar diferents consideracions, que venien establertes 
en el reglament. Acabà dient que, en definitiva, aquest Reglament era una aposta 
seriosa per a que la gent pogués viure tranquil·la si es trobava en alguna dificultat. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (16 
de 17), que constitueixen majoria absoluta legal. 

 
 

5 – APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE 
FUNCIONAMENT INTERN DEL MERCAT SETMANAL NO SEDENTARI 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.  
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En data 27 de setembre de 2018, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la 
modificació del Reglament de funcionament intern del Mercat setmanal no sedentari de 
Lliçà d’Amunt. Durant el període d’exposició al públic s’ha considerat convenient 
introduir millores al document aprovat inicialment.  

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes sectorials,  
 
Es proposa al Ple municipal que adopti els 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 30 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.” 

 
Acabada la lectura, el regidor Antonio Polo explicà que les modificacions del 
Reglament eren conseqüència de les modificacions que havia incorporat la Llei 
18/2017 de Comerç, Serveis i Fires. Assenyalà que un dels apartats més significatius 
d’aquesta Llei era el capítol on es feia referència a la transmissió de llicències pel que 
es permetria que el titular de les mateixes pogués demanar un traspàs, aspecte que 
des de la regidoria no es veia correcta. Conclogué assenyalant que després d’haver 
efectuat diferents consultes, s’havia fet un redactat que impedís al màxim l’especulació 
amb el traspàs de parades i en el qual s’establia que l’import màxim de traspàs era 
l’import de la taxa per metre lineal. 
 
El regidor Iban Martínez lamentà que no es pogués regular més aquest aspecte, però 
afirmà que dins de les possibilitats de la normativa municipal era el màxim que es 
podia assolir   
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (16 
de 17), que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
6 – RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIÓ I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE 
REFORMA DE LES NAUS 2 I 5 DE CAN MALÉ 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 20 de desembre de 2018 es va aprovar  
inicialment el Projecte de Reforma de les naus 2 i 5 de Can Malé de Lliçà d'Amunt. 
 
Aquest acord ha estat sotmès a informació pública pel termini de trenta dies en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 3 de gener de 2019, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 de gener de 2019, i en el tauler d'edictes 
d'aquest Ajuntament. 
 
Atès que durant aquest període d'exposició pública s'ha presentat un escrit  
d’al·legacions per part del senyor Joaquim Ferriol i Tarafa, en representació del 
grup municipal d’ERC. 
 
Vist els informes emesos per l’Arquitecte municipal i per la Intervenció. 
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D'acord amb el que es preveu a l'art. 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme amb el vot  
articular del grup municipal d’ERC en el sentit que en el pressupost no es desglossa 
el benefici industrial i manca l’informe de l’enginyer. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER: Estimar en part l’al·legació presentada senyor Joaquim Ferriol i Tarafa, en 
representació del grup municipal d’ERC, en el sentit que preveu l’informe de 
l’Arquitecte municipal que consta en l’expedient i desestimar la resta d’al·legacions.  
 
SEGON: Aprovar definitivament el Projecte de reforma de les naus 2 i 5 de Can 
Malé de Lliçà d’Amunt, amb un pressupost de 3.336.059’37 euros. 
 
TERCER: Publicar l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al tauler d'edictes de 
l'Ajuntament. “ 

 
Oberta la deliberació, la regidora Lourdes Estéfano explicà que hi havia poca cosa a 
dir, que del llistat de documentació que s’esmentava a l’al·legació presentada s’havia 
incorporat l’Estudi de Seguretat i Salut, el control de materials i també el 
desglossament del percentatge de despeses generals i benefici industrial. També 
s’havia incorporat l’informe de l’Arquitecte municipal pel que feia a la qüestió dels usos 
que no precisaven informe previ. 
 
A continuació el regidor Joaquim Ferriol manifestà que seguint l’ordre de les 
al·legacions aquestes s’havien contestat totes, però li quedava un dubte, i era el fet 
que es deia que l’informe de Bombers ja es veuria quan es determinessin les activitats 
que s’instal·larien, però recordava que en anteriors Plens aquest punt havia quedat 
damunt la taula per un informe de Bombers que no constava a l’expedient i que estaria 
bé que hi fos. Assenyalà, així mateix, que s’estava aprovant un projecte de tres milions 
d’euros quan faltaven informes que haurien d’estar quan es tirés endavant. Continuà 
dient que estrictament les obres ja havien començat i per tant els informes haurien de 
constar, i conclogué manifestant que l’oposició del seu grup era per termes 
conceptuals polítics, perquè considerava que no era el lloc adient per fer-hi 
l’Ajuntament 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pel vot favorable dels grups municipals del 
PSC (6), ICV-EUiA (2), CiU (1) i del regidor no adscrit (1), amb el vot en contra del 
grup d’ERC (5), i l’abstenció del grup municipal del PP (1), 
 
 
7 – AFERS URGENTS 
 
No se n’han presentat 
 
 
8 – MOCIONS 
 
No se n’han presentat. 
 
 
9 - PREGUNTES 
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Preguntes presentades pel Regidor no adscrit, Sr. Francisco Javier Millán: 
 
Primera: NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 
 
En el Pleno del pasado día 27/9/18 el Grupo Municipal del PP les presentó una moción 
sobre la cubierta de la piscina municipal, que fue rechazada por este gobierno 
municipal, así como por ERC, alegando diversos motivos, que nadie se los cree, pero 
que se aceptaron y acataron con tristeza.  
 
Ya hace 2 o 3 legislaturas anunciaban la construcción de la misma, aunque nunca se 
llegó a realizar. 
 
Ahora, según la prensa, dicen que se está trabajando en un proyecto para que Lliçà 
d’Amunt pueda tener una piscina cubierta que funcione durante todo el año. 
 
Preguntas: 
 
¿No será otra vez una propuesta electoral? 
 
¿Porqué no había dinero para cubrir la piscina actual, y ahora sí lo hay para construir 
una nueva? 
 
¿Tienen previsto realizar alguna infraestructura más en estos próximos 4 años, 
después de solo haber realizado una importante durante este mandato, como puede 
ser la construcción del Casal de la Gent Gran de Plaudàries? 
 
Resposta: El Sr. Alcalde contestà que l’Ajuntament tenia un projecte executiu de la 
Piscina, però la seva aprovació havia coincidit amb el període de crisi més gran de tota 
la democràcia. També assenyalà que havia sortit a la premsa que els alcaldes actuals 
de la Vall del Tenes volien tirar endavant la construcció de la piscina i s’havia 
encarregat a la Diputació de Barcelona un informe sobre la seva viabilitat. També 
digué que en el Ple del 27 de setembre no s’havia aprovat la Moció perquè tapar i 
destapar la piscina actual no era la solució i fer-la mancomunadament era millor que 
fer-la individualment. Acaba dient, en referència a les obres que s’havien fet durant el 
mandat, que aquestes havien sigut més que el casal de la gent Gran, ja que s’havien 
invertit 600.000 € en la xarxa d’aigua, s’havia fet el camí de Can Xicota, l’skate – 
parck, la rehabilitació dels vestuaris... I per això li demanava una mica de seriositat en 
les seves manifestacions, tot i que li agraïa que donés per fet que guanyaria les 
eleccions. 
 
 
Segona: INCUMPLIMIENTO REITERADO DE LA LEGALIDAD 
 
Los pasados días 30 de marzo de 2017 y 28 de marzo de 2019 se les presentó dos 
mociones muy parecidas sobre la obligatoriedad de la colocación de la bandera 
española y del retrato del rey en la sala de plenos municipales, rechazándolas de 
forma totalmente injustificada, esta última vez alegando que la sala de Plenos estaba 
en un lugar provisional. 
 
Pregunta: 
 
¿Son conscientes de que no han cumplido lo que dictamina la ley, ni la están 
cumpliendo? 
 



 

6 
 

Resposta: El Sr. Alcalde contestà que reiterava el fet que l’espai era provisional i que 
quan es tingués un espai fixe es posarien tots els símbols tal i com estaven en el balcó 
de l’Ajuntament. El Sr. Millán repreguntà si dins de vint anys sí que es posarien; 
contestant l’Alcalde que potser d’aquí a quatre anys. El Sr. Millán manifestà que tot 
eren excuses. 
 
 
Tercera: GESTIÓN MUNICIPAL 
 
Una vez que he analizado la gestión de este gobierno municipal durante esta última 
legislatura, y alucinando con alguna de sus decisiones como pueden ser por ejemplo: 
 
-Realizar un cordón sanitario gobernando 4 partidos con 15 regidores de los 17 
existentes, cuando solo se necesitaban 9, y dejando únicamente a 1 partido fuera por 
sus siglas. 
 
-Permitir a la Mango realizar un pelotazo en toda regla al Ayuntamiento con terrenos 
de propiedad municipal. 
 
-Despedir a personal del Ayuntamiento por no caer que no podían seguir como 
eventuales. 
 
-No presentar una moción de reprobación a un regidor que agredió a un mimbro del 
público de un Pleno al finalizar el mismo, y sí presentarla a un regidor de un grupo de 
la oposición en su día simplemente por sus declaraciones particulares en una página 
web. 
 
-Regalar más de 9.000 m2 de 2 naves de propiedad municipal a un Cluster de 
Cerveza artesana, iniciativa de sus antiguos socios de gobierno ERC. 
 
Me hago la siguientes 
 
PREGUNTAS: 
 
¿Pactará de nuevo este gobierno municipal con los que quieren dejar de ser 
españoles, como son PDeCAT y ERC? 
 
¿Están contentos con su gestión municipal durante estos 4 años? 
 
¿No creen, en serio, que se podrían bajar los impuestos municipales? 
 
¿Se ven capaces de asumir los próximos retos que tienen previstos realizar, como 
pueden ser la municipalización del agua, la transformación de nuestro centro del 
pueblo, y la utilización de las naves de Can Malé? 
 
 
Resposta: El Sr. Alcalde digué que abans de procedir a la resposta de les preguntes, 
volia fer una sèrie de consideracions referents a la part expositiva de les mateixes: 
 

- En relació al “cordón sanitario”, manifestà que es negava a fer cap comentari. 
- En quant a la qüestió de Mango, afirmà que no entenia a què es referia, però 

que si creia que hi havia hagut un “pelotazo” la seva obligació era denunciar-lo, 
informà que s’havia venut un terreny municipal valorat per dues taxacions, i que 
la resta de terrenys eren de particulars. Reiterà que l’Ajuntament no havia fet 
cap “pelotazo” però que si tenia dades del contrari, que anés i ho denunciés. 
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- Referent a l’acomiadament de personal, es referia a dos mandants anteriors a 
aquest, quan es van acomiadar mestres interines pels descens d’inscripcions a 
l’escola bressol; i a un electricista, i al respecte cal indicar que cap d’aquestes 
places era fixa, ja que es tractava de treballadors interins. 

- En quant a la Moció de reprovació, li indicà que si creia que en tenia motius, la 
podia presentar, i si no ho havia fet era tan responsable com la resta. 

- Pel que feia als nou mil metres quadrats, afirmà que no s’havia regalat res, que 
s’havia signat un conveni de cessió amb una entitat sense ànim de lucre, per 
tal de promoure la formació, llocs de treball, sectors primari, secundari i terciari 
i que no entenia perquè hi estava en contra. 

 
Dit això, passà a contestar-li les preguntes: 
 
1.- El donava com a guanyador de les eleccions i, tot i que li agraïa, qui ho havia de 
decidir era la gent de Lliçà d’Amunt, i afirmà que no es tancava a pactar amb ningú, 
només amb VOX. 
 
2.- Respecte a la gestió municipal, afirmà que evidentment estaven contents, ja que 
havien complert amb el 80% del programa i semblava que li fes les preguntes perquè 
es pogués lluir. Continuà dient que portava dotze anys, amb la pitjor crisi en 
democràcia, i Lliçà d’Amunt era l’enveja de la comarca, que havien fet moltíssim i 
n’estaven orgullosos, per això la campanya seria de treure pit. 
 
3.- Quan al tema dels impostos, afirmà que sí que es podrien baixar, però eren un 
govern que volien prestar serveis, i si s’abaixaven impostos algun d’aquests s’haurien 
d’eliminar. Manifestà que preferia tenir els impostos congelats, que en el fons era 
reduir, i anar fent projecte com el PFI, Serveis Socials ... I es preguntà què s’havia de 
valorar més: abaixar impostos o prestar serveis. 
 
4.- Pel que feia als reptes dels propers anys emfatitzà que “i tant que es veia capaç 
d’assumir-los”. I respecte a la municipalització de l’aigua, digué que no sabia a què es 
referia, i que una altra cosa seria que s’arribessin a acords amb el concessionari del 
servei. 
 
A continuació, el regidor Francisco Javier Millán digué que quan es referia a 
l’acomiadament de personal, parlava de l’acomiadament dels repartidors de l’Informat, 
que tenien un contracte temporal, i un d’ells havia anat a judici i havia guanyat. Pel que 
feia a la Moció de reprovació, afirmà que era un dels motius pels quals estava com a 
regidor no adscrit en el Ple. En referència al clúster, afirmà que ho veia com un regal 
als socis de govern d’ERC; i en quan a la municipalització de l’aigua: perquè sinó 
s’havia fet una auditoria al concessionari. 
 
El Sr. Alcalde digué que s’havia contractat una auditoria del Servei d’abastament 
d’aigua perquè era una concessió complexa i interessava fer un seguiment de 
l’explotació, però això no volia dir que es municipalitzés, tenint en compte, a més, que 
una concessió a tants anys comportava un rescat de milions d’euros, que era millor 
destinar a altres serveis. 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que més que de preguntes semblava que es tractés 
d’un debat sobre l’estat del municipi i, en aquest aspecte, tots tindrien alguna cosa a 
dir. Pel que feia a la municipalització de aigua, afirmà que se n’hauria de parlar; i per la 
resta de punts manifestà que no havia vingut preparat. Acabà dient que li havia 
agradat el tema de la reprovació a un altre regidor, perquè donava a entendre que el 
senyor Millán considerava que se l’havia reprovat justificadament. 
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El regidor Antonio Polo manifestà que tenia la curiositat de saber quin regidor, al 
finalitzar un Ple havia agredit a un membre del públic, perquè portava quatre anys en 
el Ple i no havia vist mai cap agressió. 
 
El regidor Francisco Javier Millán contestà que la premsa havia dit que es tractava del 
senyor Polo. Davant aquesta resposta el senyor Polo sol·licità a la Secretària que es 
fes constar en acta el que acabava de dir el senyor Millán; contestant aquest que 
també es fes constar el mal to que el Regidor Polo venia utilitzant amb ell en els 
darrers plens. 
 
 
En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència donà per 
acabada la sessió, essent les 19,40 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta, 
que signen l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 

 
 
L’ALCALDE                          LA SECRETÀRIA 

 
 


