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Ple ordinari del 26 de gener
1 .- Aprovació de l’acta anterior.
El Ple va aprovar l’acta de la sessió 
del 24 de novembre.
UNANIMITAT
2.- Donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia emesos del 7 de novem-
bre al 30 de desembre, que van del 
número 793 al 935.
3.- Donar compte de la xifra ofi-
cial de població 2016.
Es va donar compte de la xifra 
oficial de població a 1 de gener 
de 2016, que és de 14.759 habi-
tants.  L’Alcalde, Ignasi Simón, va 
comentar que la població de Lliçà 
d’Amunt segueix creixent, que la 
majoria de població es concentra 
en la franja dels 35 als 55 anys i 
que hi havia hagut 895 altes, 881 
baixes, 79 defuncions i 95 naixe-
ments.  
4.- Imposició de sancions per 
infracció a la normativa per la ti-
nença de gossos perillosos.
El Ple va acordar sancionar dues  
persones com a responsables d’in-
fraccions molt greus relatives a 
l’incompliment de la normativa de 
tinença d’animals de companyia.
El regidor de Medi Ambient, Fran-
cisco León, va explicar els dos ca-
sos i va dir que el primer pas era 
imposar una sanció econòmica i, 
en cas de no pagar-la, el segon pas 
seria resoldre els casos via judicial. 
UNANIMITAT.
5.- Sol·licitud de compatibilitat 
per efectuar funcions de psicòlo-
ga en l’àmbit privat. 
El Ple va acordar reconèixer la 
compatibilitat per efectuar fun-
cions de psicòloga en l’àmbit privat 
a una psicòloga municipal adscrita 
a la regidoria d’Educació, amb una 

sèrie de premisses. 
UNANIMITAT
6.- Aprovació inicial de la Modi-
ficació del POUM en relació a la 
qualificació urbanística de l’en-
torn de les construccions en sòl 
no urbanitzable de Can Caponet, 
Can Genàs i Can Julià. 
El Ple va aprovar inicialment la 
Modificació puntual del vigent Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Lliçà d’Amunt en relació a la 
qualificació urbanística de l’entorn 
de les construccions en sòl no ur-
banitzable de Can Caponet, Can 
Genàs i Can Julià. 
El regidor d’Urbanisme, Joaquim 
Ferriol, va explicar que en aquesta 
zona hi ha unes activitats que amb 
el nou POUM queden fora d’orde-
nació i que s’ha d’esmenar l’errror. 
UNANIMITAT
7.- Afers urgents.
No n’hi havia.
8.- Mocions.
PP:
- Moció d’adhesió a la iniciativa 
Meta 2017.
Aquesta moció instava al Govern 
d’Espanya i a la Generalitat de Ca-
talunya a realitzar les actuacions 
necessàries per anar adoptant me-
sures per garantir l’accessibilitat 
de totes les persones, amb la seva 
diversitat funcional, i, com a prime-
ra mesura, que es declarés 2017 
com a Any de l’Accessibilitat Uni-
versal.També demanava l’adhesió 
de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
a la plataforma Meta 2017 amb els 
compromisos de consecució, for-
mació i sensibilització en matèries 
d’accessibilitat universal, així com 
fer un seguiment i inventari en la 
Taula de Mobilitat de les zones del 
municipi i dels equipaments muni-

cipals on queden pendents actua-
cions d’accessibilitat. 
El PSC va dir estar d’acord a impli-
car l’Estat i la Generalitat en aquest 
tema i va remarcar que, tot i haver-
hi una Pla d’Accessibilitat fet que 
es va aplicant, arribar a fer de Lliçà 
d’Amunt un municipi accessible és 
molt costós econòmicament. 
CiU va comentar que el govern 
estatal del PP tampoc té les Corts 
espanyoles adaptades. 
UNANIMITAT 
PSC: 
- Moció per a l’inici urgent dels 
processos de concertació territo-
rial amb els municipis en matèria 
d’ocupació. 
Aquesta moció instava al Servei 
d’Ocupació de Catalunya a iniciar 
urgentment processos de concer-
tació territorial i estratègies terri-
torials amb col·laboració amb els 
ajuntaments i consells comarcals 
per tal de fomentar l’ocupació i el 
desenvolupament econòmic, i a 
coordinar les iniciatives públiques 
i privades destinades a la creació 
d’ocupació. També instava que, 
mitjançant aquests instruments, es 
pugui garantir l’estabilitat laboral 
entre els professionals dels serveis 
d’ocupació locals. 
El PSC va comentar que aquest 
tema Lliçà d’Amunt el vivia en pri-
mera persona. 
ERC va apuntar que el pressupost 
de la Generalitat pendent d’aprova-
ció destinava uns diners a aquest 
àmbit i que hi havia hagut diferents 
programes per incentivar aquestes 
polítiques dins del món local. 
UNANIMITAT
- Moció per recuperar places resi-
dencials per a gent gran i centres 
de dia als municipis.

Aquesta moció instava al Govern 
de la Generalitat de Catalunya, en-
tre altres punts, a garantir l’accés 
a les prestacions econòmiques 
vinculades al servei d’atenció resi-
dencial per tal de recuperar la seva 
universalitat i els terminis de gestió, 
a més d’aplicar de manera afectiva 
els programes individuals d’atenció 
de residència i centre de dia per a 
persones amb grau de dependèn-
cia que tenen adjudicades places 
de residència o centre de dia públi-
ques i per a aquelles persones que 
tenen reconegudes prestacions 
vinculades a residència. 
El PSC va comentar que l’Ajunta-
ment, encara que no en tingués la 
competència, es feia càrrec del pa-
gament de places residencials de 
persones que esperaven valoració 
o revisió d’atenció. També va co-
mentar que, a nivell de la Vall del 
Tenes, s’estava lluitant per tenir un 
Centre de Dia. 
Tots els grupos municipals van es-
tar d’acord en aquesta necessitat i 
ICV-EUiA va dir que la llei de de-
pendència era una cosa molt bona 
però que en faltava l’aplicació i que 
caldria obrir els centres residen-
cials tancats per falta de pressu-
post. 
UNANIMITAT
Equip de govern:
- Moció per declarar Lliçà d’Amunt 
municipi adherit a la campanya 
“Casa nostra és casa vostra” que 
denúncia la situació que viuen les 
persones refugiades i migrants, 
vol aconseguir la sensibilització i 
mobilització de la ciutadania i de-
mana polítiques de suport a l’aco-
llida reals i efectives a les institu-
cions sota el lema “volem acollir”. 
Aquesta moció també demanava 

convocar a la ciutadania a mobi-
litzar-se essistint a la convocatòria 
de manifestació de la campanya el 
18 de febrer a Barcelona i sumar-se 
a la campanya del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament 
de suport a l’acollida de població 
refugiada en trànsit a Europa vícti-
ma dels conflictes armats a l’àrea 
mediterrània.
El regidor de Cooperació, Antonio 
Polo, va comentar que aquesta 
moció venia motivada per l’incom-
pliment dels acords per part de la  
Unió Europea i de l’Estat espanyol 
en relació a l’acolliment de perso-
nes refugiades. 
El PSC va qualificar l’actitud d’Eu-
ropa d’indignant; ICV-EUiA i ERC 
van demanar més solidaritat i hu-
manitat; CiU va fer extensiu el 
suport a totes les persones persi-
guides per creences, races i pen-
saments polítics; i el PP també es 
va manifestar a favor de l’acollida 
de població refugiada, si bé va dir 
no estar a favor de la plataforma 
que impulsava la campanya. 
PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ ABSTENCIÓ
9.- Preguntes. 
El PP va formular preguntes en 
relació a 7 temes: l’acollida de po-
blació refugiada; la cobertura de 
telèfons mòbils; el dret a l’habitat-
ge; el carrer de Lluís Companys;  
la rotonda Anselm Clavé-VB1432; 
l’espai per als grupos municipals 
a l’Informa’t; i els valors cadastrals 
per aquest any 2017.


