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crònica

Ple ordinari del 30 de novembre
1 .- Aprovació de les actes ante-
riors. 
El Ple va aprovar les actes de les ses-
sions plenàries del 28 de setembre i 
del 19 d’octubre. 
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia del dia 12 de setembre al 
10 de novembre de 2017, que van del 
número 745 al 1005. 

3.- Donar compliment de la sen-
tència de resolució parcial del con-
tracte amb IMES.
El Ple va acordar deixar sense efecte 
l’acord del Ple de data 28 de gener de 
2010 que declarava l’extinció del con-
tracte per la renovació total i parcial 
de l’enllumenat públic i manteniment 
integral de les instal·lacions tècniques 
de les dependències municipals de 
Lliçà d’Amunt adjudicat a l’empresa 
IMESAPI, en allò relatiu a les obres de 
renovació total o parcial de l’enllume-
nat públic, ja que havia transcorregut 
el termini de vigència de dos anys a 
comptar des de la data de signatura 
del contracte. D’aquesta manera, es 
donava compliment a la sentència 
dictada per la secció cinquena de 
la Sala contenciosa administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que estimava el recurs 
contenciós administratiu interposat 
per IMESAPI SA contra l’acord del 
Ple perquè considera, en síntesi, que 
l’Ajuntament hagués hagut d’iniciar 
el procediment de resolució del con-
tracte previst a l’article 112.1 de la Llei 
de Contractes de les Administracions 
Públiques.

ERC va comentar que s’abstindria 
perquè tot derivava d’una aprovació 
del 2010 en què el seu grup es va 
abstenir. 
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
PP: A FAVOR

4.- Aprovació del Conveni per la 
cessió de terreny per a la instal·la-
ció d’un antena. 
Atesa la necessitat del desplegament 
d’una infraestructura de telecomu-
nicacions en el sector Oest de Lliçà 
d’Amunt, l’Ajuntament ha signat un 
contracte d’arrendament d’un porció 
de terreny de 100 metres quadrats de 
la finca situada al camí entre Palau-
dalba i Can Rovira Nou s/n del mu-
nicipi, per destinar-la únicament al 
posterior subarrendament a un ope-
rador de telefonia mòbil o d’infraes-
tructures de telecomunicacions per a 
la instal·lació d’una infraestructura de 
telecomunicacions on diferents ope-
radors instal·larien els seus equips. 
El Ple va acordar cedir gratuïtament 
a Arabla Infraestructuras SA l’esmen-
tada porció de terreny per a la cons-
trucció d’una torre. També va apro-
var el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’em-
presa Arabla Infraestructuras SA per 
a la cessió d’ús del terreny esmentat 
als efectes d’instal·lar una infraestruc-
tura de telecomunicacions.
El regidor de Companyies de serveis, 
Manel Busquets, va explicar que es 
tractava del principi d’un procés per 
dotar de cobertura mòbil a una part 
del municipi que no en té o en té molt 
poca, seguint el pacte local signat el 
2011 amb aquest objectiu. Busquets 

va indicar que es tractava de la zona 
de Palaudalba, Can Rovira Nou i Can 
Rovira Vell, on hi ha el CAP, el Cen-
tre Cívic i l’Escola Bressol de Palau-
dàries. El regidor va dir que se cedia 
gratuïtament el terreny a 20 anys amb 
possibilitat de renovació cada 5 anys i 
també va comentar que el lloguer que 
pagaria l’Ajuntament als propietaris 
seria de 850€ l’any més l’IPC anual. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va afegir que 
es tractava d’una reivindicació histò-
rica d’aquesta zona i que, paral·lela-
ment, s’estava parlant amb els ope-
radors. 
ERC va dir que els semblava agosa-
rat fer una cessió directa gratuïta a 
una empresa d’un terreny llogat pe 
l’Ajuntament perquè posi una antena, 
sense un informe tècnic per saber la 
viabilitat de la zona per donar cober-
tura mòbil. 
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
PP: A FAVOR

5.- Aprovació del Conveni de col-
laboració amb l’Institut Català del 
Sòl pel desenvolupament del sec-
tor Centre, Can Godanya Vell i Can 
Francí. 
El Ple va aprovar el contingut i la sig-
natura del conveni de col·laboració 
entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajun-
tament de Lliçà d’Amunt pe al desen-
volupament del Sector Centre-Can 
Guadanya i del Sector Centre-Can 
Francí de Lliçà d’Amunt. 
La regidora d’Urbanisme, Lourdes Es-
téfano, va explicar que per al projecte 
de desenvolupament urbanístic del 
centre s’havien fet estudis, propos-
tes, processos participatius, maque-

tes..., però que per l’Ajuntament tenia 
limitacions i li era impossible passar 
del dibuix a la realitat. Per això, es va 
decidir de parlar amb l’Incasòl, que 
són especialistes en desenvolupar 
grans projectes urbanístics, al qual 
ha agradat la proposta, que també 
comptarà amb l’assesoramen extern 
de la universitat politècnica. 
ERC va dir que el seu grup estava 
d’acord en el desenvolupament urba-
nístic del centre, però que els hagués 
agradat de veure el conveni abans, 
també els documents annexos, i acla-
rir el tema de la responsabiliat patri-
monial i, sobretot, l’aprofitament que 
queda en mans de l’Incasòl, el 10% 
del sostre, 10.000m2, que caldria sa-
ber quins són i quines són les políti-
ques d’aprofitament públic. També va 
retreure altres qüestions, com la sub-
venció a l’Institut Català del Sòl, que 
veurien més bé com a excepció. 
L’Alcalde va contestar que es trac-
tava d’un conveni tipus de l’Incasòl, 
que es fa difícil detallar, però que hi 
haurà una comissió de seguiment, es 
farà per fases i serà possible fer cor-
reccions. També va dir que hi havia 
el compromís de treballar conjunta-
ment amb tots els grups polítics. I va 
afegir que l’Incasòl té l’experiència i 
la capacitat que l’Ajuntament no té, i 
és la única manera de tirar endavant 
aquest projecte. 
ICV-EUiA va dir comentar que aquest 
projecte era un punt bàsic quan es 
va signar l’acord de govern i que han 
d’anar de la mà tots els grupos polí-
tics, ja que passaran diferents legisla-
tures fins que acabi.
CiU també va dir que era un altre 
tema pendent del municipi que s’ha-
via de començar i que quantes més 
opinions i seguiments millor, que ca-

lia treballar-hi entre tots, perquè tenia 
una transcendència d’anys. 
El PP també va estar-hi d’acord.
ERC es va adstenir al·legant que si 
bé l’objectiu de desenvolupament del 
centre era compartit, el conveni no, ja 
que els hagués agradat participar en 
la redacció per fer alguna aportació.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
PP: A FAVOR

6.- Aprovació del Conveni amb la 
Junta de Compensació de Can 
Montcau per la liquidació de les 
obres d’urbanització del Pla Parci-
al. 
Aquest punt es va deixar sobre la tau-
la. 

7.- Aprovació provisional de la Mo-
dificació puntual del POUM en re-
lació a la zona d’equipaments del 
subsector Can Malé Sud 6.
El Ple va aprovar provisionalment la 
Modificació puntual del POUM pel 
que fa a la zona d’equipaments del 
subsector Can Malé del SUD 6 de Lli-
çà d’Amunt. 
UNANIMITAT

8.- Afers urgents.
No n’hi havia.

9.- Mocions.
No n’hi havia.

10.- Preguntes.
El PP va plantejar dues preguntes re-
latives als robatoris de material elèc-
tric en el polígon de can Montcau i la 
situació actual de l’Aliança. 


