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Ple ordinari del 26 de maig
1 .- Aprovació de l'acta anterior.
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels Decrets
d'Alcaldia.

Es va donar compte dels Decrets
d'Alcaldia emesos del 1 4 de març
al 6 de maig de 201 6, que van del
número 1 58 al 311 .
A petició del PP, es va dir de fer
arribar els decrets juntament amb
la convocatòria per poder preguntar en les comissions informatives.

3.- Donar compte de la renúncia
del regidor Enric Grau.

Es va donar compte de la renúncia d'Enric Grau Comas (ERCAM) al càrrec de regidor.

4.- Declaració de compatibilitats
del regidor Joaquim Ferriol.

El Ple va acordar declarar la compatibilitat de Joaquim Ferril com a
regidor amb dedicació parcial amb
l'exercici de l'activitat d'arquitecte.
El PP va preguntar per la compatibilitat amb el càrrec i el sou de
Conseller Delegat del Consorci de
Residus del Vallès Oriental.
L'Alcalde va contestar que es tractava de dues administracions públiques amb contractes parcials.

PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ EN CONTRA

5.- Pròrroga del Pla Local de Joventut 201 2-201 5.
El Ple va acordar prorrogar el Pla
Local de Joventut 201 2-201 5 perquè sigui vigent durant l'any 201 6.
La regidora de Joventut, Míriam
Remolà, va explicar que la regidoria de Joventut estava immersa en
l'elaboració del proper Pla de Joventut, que recollirà les directrius
en matèria de joventut al municipi
per als anys 201 7-2021 , i per això
es demanava per aquest any
201 6 la pròrroga de l'anterior, corresponent als anys 201 2-201 5.

UNANIMITAT

6.- Nomenament del suplent del
representant de l'Ajuntament a
l'AMTU.

El Ple va acordar nomenar com a
suplent del representant de l'Ajuntament a l'Associació de Municipis
per la Mobilitat i el Transport Urbà
al regidor Joaquim Ferriol.
L'Alcalde va comentar que era lògic que fós ell, ja que era el regidor de Trasport púbilc i mobilitat.

UNANIMITAT

7.- Designació del represenant
de l'Ajuntament a la Xarxa municipal de Consum.

El Ple va acordar ratificar el Decret d'Alcaldia de 1 3 de maig de
201 6 on l'Alcalde resolia designar
el regidor Iban Martínez com a representant de l'Ajuntament a
l'Assemblea General de la Xarxa
Local de Consum.
El regidor de Comerç, consum, turisme i empresa, Iban Martínez,
va comentar que el fet de fer-ho
per Decret va venir donat perquè
hi havia convocada una assemblea, que s'havia celebrat el dia
anterior al Ple.

UNANIMITAT

8.- Correcció d'errada al llistat
de carrers - carrer Alcalaten.

El Ple va acordar rectificar l'error
del carrerer municipal en el sentit
d'on diu "Alacanten" ha de dir "Alcalaten".
L'Alcalde va explicar que en el
Projecte de Parcel·lació del 4t
Polígon de Ca l'Artigues es denominava un dels carrers amb el
nom de carrer Alcalaten, comarca
del País Valencià (els carrers del
barri de Ca l'Artigues reben en
nom de comarques dels Països
Catalans) i, per un error de transcripció, quan es van introduir els
nous carrers d'aquest nou polígon
es va posar el nom d'Alacanten.

UNANIMITAT

9.- Conveni de manteniment del
sector de Can Montcau amb
Punta Na SAU.

El Ple va acordar aprovar el conveni entre l'Ajuntament i Punta NA
SAU al respecte de la conservació
de les obres d'Urbanització executades a l'àmbit de Can Montcau.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va dir que
s'estava a punt de liquidar la junta
de compensació i que es passaria
a la junta de conservació. Mango
ha acordat amb l'Ajuntament que
aquests primers cinc anys l'adminitració local s'encarregarà del
manteniment i facturarà a
l'empresa. L'EMO és qui gestionarà aquest manteniment, segons
va explicar l'Alcalde.
El regidor d'Urbanisme, Joaquim
Ferriol, va fer notar que l'entesa
amb Mango funciona bé, ja que
l'empresa ha confiat en l'Ajuntament per fer el manteniment durant aquests primers 5 anys, ells
paguen i nosaltres podem contractar gent del poble per fer-ho.
La recollida de residus és una altre exemple d'aquesta entesa, va
dir.

UNANIMITAT

1 0.- Aprovació d'esmenes
d'errors materials del POUM de
Lliçà d'Amunt.

El Ple va acordar rectificar els
següents errors materials del
POUM de Lliçà d'Amunt:
- Error referent al perímetre regulador de les parcel·les del carrer
Estornell números 2, 4 i 4 bis del
Pla Especial de la Cruïlla.
- Error referent a la qualificació urbanística del Sistema d'Equipaments Comunitaris.
- Error referent a la qualificació urbanística de les parcel·les del carrer València números 1 7-1 9 i
Anselm Clavé 206-21 2.
El regidor d'Urbanisme, Joaquim
Ferriol, va explicar els errors i va
comentar que aquest any i en propers Plens és possible que hi hagi
més punts com aquest, ja que a
mesura que es treballa sorgeixen
petites errates, la majoria de grafismes en els plànols.

UNANIMITAT

11 .- Moció d'adhesió a la declaració de la commemoració del
28 de juny, dia de l'alliberament
de lesbianes, gais, bisexuals,
transsexuals i intersexuals.
El Ple va aprovar una moció presentada per l'equip de govern on,
seguint la iniciativa de l'Observatori Contra l'Homofòbia, es va
acordar, entre altres punts al respecte, rebutjar tota forma d'homòfobia i transfòbia, declarar Lliçà
d'Amunt ciutat lliure d'aquestes

patologies i adherir-se a la diada
del 28 de juny, Dia per l'alliberament lèsbic, gai, bisexual, transsexual i intersexual.
El PSC va dir que hi havia igualtat
jurídica, però que quedava molt
més per fer.
ERC també va comentar que la
societat havia evolucionat però
que encara quedava camí per fer, i
va dir que les administracions han
d'anar un pas endavant per millorar aquestes percepcions socials.
CiU va dir que el seu partit defensava la llibertat d'elecció i, per
tant, la de condició sexual, i va encoratjar a seguir treballant per la
normalització social d'aquest col·lectiu de persones i perquè un dia
pugui desaparèixer el Dia per l'alliberament lèsbic, gai, bisexual,
transsexual i intersexual com a tal.

UNANIMITAT

1 2.- Moció en defensa de l'educació pública i en contra del
tancament de les línies de P3.
El Ple va aprovar una moció presentada per l'equip de govern que
manifestava, entre altres punts,
que l'Ajuntament dóna suport a
una educació pública, de qualitat,
universal, gratuïta i accessible, i
que està disconforme amb el tancament de línies de P3 a les escoles públiques i en concret a
l'Escola Rosa Oriol, i amb la manca de recursos de qualitat en
l'educació.
El regidor d'Educació, Fran Sánchez, va explicar que aquesta moció responia a un possible
tancament d'una línia de P3 a
l'escola Rosa Oriol. Sánchez va
comentar que en un poble dispers
geogràficament com el nostre era
important mantenir els serveis públics prop de la gent.

UNANIMITAT

1 3.- Afers urgents.
No n'hi havia.

1 4.- Mocions.

ERC va presentar tres mocions:
- Moció per la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya i
contra els atacs a les lleis catalanes:
En aquesta moció s'instava a donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives
que refermin la voluntat de donar
resposta a les emergències socials.
ERC va decidir retirar el darrer
paràgraf de la part expositiva, que
parlava de la "desconnexió democràtica de l'Estat espanyol", davant la petició d'alguns grups
polítics. Per la mateixa raó, es va
decidir votar per separat els set
punts de la moció, ja que van haver-hi discrepàncies en el 6è punt
de la moció que instava a participar de les accions que es puguin
organitzar en rebuig de la suspensió de les lleis catalanes i a favor
de la sobirania del Parlament de
Catalunya.
El PP va votar-hi en contra i va argumentar que era un atac a la democràcia i a la convivència per
salvar la gobernabilitat del Parlament.

PSC – A FAVOR; PUNT 6È EN
CONTRA
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR, PUNT 6È
EN CONTRA

CiU – A FAVOR
PP_ EN CONTRA

- Moció per la promoció i consum
d'energies netes per consolidar la
sobirania energètica local:
Aquesta moció, entre altres punts,
manifestava la més gran oposició
a la política energètica de l'estat
espanyol en especial en allò que
fa referència a la penalització de
l'autoproducció i autoconsum
d'energia verda i que ha culminat
en l'aprovació del Reial Decret
900/201 5, de 9 d'octubre, pel qual
es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques
de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb
autoconsum del qual es demana
la seva derogació immediata.

PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ ABSTENCIÓ

- Moció de suport al Banc d'ADN
per fer les identificacions dels desaparescuts a la Guerra Civil:
Aquesta moció, entre altres punts,
demanava mostrar el suport institucional de l'Ajuntament a la iniciativa del Banc d'ADN per a la futura
identificació dels parents desaparescuts a la Guerra Civil.
Els grups polítics van coincidir a
dir que la iniciativa arribava tard
però que s'hi havia de donar suport perquè tothom té dret a enterrar els seus morts. Tot i votar-hi a
favor, el PP va matisar que creien
que els recursos haurien de ser
abocats més a tenir cura de les
necessitats dels vius que no a seguir fent política amb les tragèdies
del passat, i que els recursos que
s'hi destinin han de ser adients a
les possibilitats de l'Ajuntament.

UNANIMITAT

El PP va presentar tres mocions:
- Moció sobre la vorera del carrer
del Matarranya (Ca l'Artigues):
Aquesta moció instava a l'Ajuntament a actuar amb la màxima celeritat en un tram de vorera del
carrer del Matarranya per evitar
que es produexin accidents o
danys, ja que només hi ha un paviment de formigó de 5 centímetres per sota de la vora de la
vorada, que suposa un perill per a
vianants i per a conductors que
estacionen vehicles.

UNANIMITAT

- Moció sobre el pàrquing de
l'escola Rosa Oriol):
Aquesta moció instava a l'Ajuntament a actuar amb la màxima celeritat en el terreny que es fa servir
de pàrquing de l'escola Rosa Oriol
per evitar que es produexin accidents o danys, ja que està bona
part inaccessible, ple de fang i
tolls d'aigua.

UNANIMITAT

- - Moció sobre la visita d'Arnaldo
Otegui al Parlament de Catalunya:
Aquesta moció instava a l'Ajuntament a lamentar la visita d'Arnaldo
Otegui al Parlament de Catalunya
argumentant que aquesta visita
malmet contra els sentiments de
les víctimes d'ETA, que han estat
ofeses pel tractament que ha rebut
aquest personatge en la principal
institució catalana, com si fos un
polític més del nostre sistema democràtic.
La resta de grups polítics va coincidir en la inoportunitat d'aquesta

moció i en la necessitat de presentar mocions que afectin el
nostre municipi. També van coincidir en estar a favor de la negociació i en què aquesta persona ha
conduït el món de la violència al
debat democràtic, però PSC i ICVEUiA van indicar que es podria
haver rebut algun altre interlocutor.

PSC – A FAVOR
ERC – EN CONTRA
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ
CiU – EN CONTRA
PP_ A FAVOR

El PSC va presentar una moció:
- Moció per a la retirada de l'ordre
de copagament confiscatori per a
les persones amb discapacitat:
Aquesta moció proposava instar al
Govern de la Generalitat a complir
amb el mandat del Parlament i
derogar amb caràcter d'urgència
l'actual ordre BSF/1 30/201 4 per
aprovar una nova que estableixi
criteris més justos, en base a les
ordres anteriors, mitjançant la
participació en la seva elaboració
de les entitats representants dels
col·lectius afectats, que determinin la capacitat econòmica de les
persones beneficiàries de les
prestacions de servei no gratuites
i de les prestacions econòmiques
destinades a l'atenció a la situació
de dependència que estableix la
cartera de Serveis Socials. I
també demanar al Govern de
l'Estat que acompleixi amb el finançament que la Llei 39/2006, de
1 4 de desembre, de Promoció de
l'Autonomia Personal i Atenció a
les Persones en Situació de Dependència (LAPAD), estableix per
al seu correcte desenvolupament.
El PSC va incidir en el fet que
amb el canvi normatiu es perd poder adquisitiu.
ERC va votar-hi a favor però va
fer constar la manca de diners de
la Generalitat i va demanar de
canviar les paraules "Demanar al
Govern de l'Estat" per "Instar al
Govern de l'Estat".
ICV-EUiA també va votar-hi a favor i va comentar que, malgrat la
manca de diners, això hauria de
ser més prioritari que altres coses
per la Generalitat.
CiU es va abstenir i va dir que no
té sentit que la gent amb patrimoni
rebi la mateixa subvenció, però va
insistir en què cal millorar la llei.
El PP va votar-hi a favor i va dir
que no estava en contra del concepte de copagament sinó dels
copagaments injustos i fets sense
diàleg amb les entitats d'afectats.
Va demanar que no es contempli
el patrimoni ni els familiars a càrrec i va dir que no es posi com a
excusa la manca de diners de la
Generalitat.

PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – ABSTENCIÓ
PP_ A FAVOR
1 5.- Preguntes.

El PP va formular preguntes relatives a quatre temes: la inauguració
de les empreses Mango i Biokit; la
solució a les entrades i sortides de
camions a l'empresa Mango per la
C1 7; infraestructures previstes en
el programa de treball del nou
equip de govern; la cobertura de
telèfons mòbils; les sigles de CDC i
la informació sobre el caràcter del
Ple de novembre.

* La crònica del Ple ordinari del 21 de juliol, en el proper butlletí.
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