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crònica

Ple ordinari del 19 de juliol
1.- Presa de possessió de la 
nova regidora Yolande Rose 
Georgette Rabault.
Yolande Rabaul,  d’ICV-EUiA, 
substituta de Francisco León, 
va jurar el càrrec de regidora. 
Els portaveus de tots els grups 
polítics li van donar la ben-
vinguda i li van desitjar sort i 
oferir suport en aquesta nova 
etapa.

2.- Aprovació de l’acta ante-
rior.
Es va aprovar l’acta del Ple or-
dinari del passat 31 de maig.
UNANIMITAT

3.- Donar compte dels De-
crets d’Alcaldia.
Es va donar compte dels De-
crets d’Alcaldia emesos del 14 
de maig al 29 de juny, que van 
del número 604 al 852/18.

4.- Canvi de denominació de 
l’Escola Lliçà d’Amunt a Es-
cola Els Picots.
El Ple va aprovar el canvi de 
nom provisional d’Escola Lli-
çà d’Amunt pel d’Escola Els 
Picots.
El regidor d’Educació, Fran 
Sánchez, va explicar que el 
nom provisional d’Escola Lli-
çà d’Amunt havia durat dos 
cursos i que es va fer un pro-
cés participatiu per donar-li 
un nom amb més identitat. El 
Consell Escolar va aprovar la 
nova denominació sorgida del 

procés participatiu: Escola Els 
Picots, i ara l’havia d’aprovar 
el Ple municipal. El procés 
acabarà a l’octubre, quan  ja 
serà oficial la nova denomina-
ció.
UNANIMITAT 

5.- Ratificació de la modifi-
cació dels estatuts del Con-
sorci per a la Gestió dels Re-
sidus del Vallès oriental.
El Ple va ratificar inicialment 
l’expedient de modificació 
dels Estatuts del Consorci per 
a la Gestió dels Residus del 
Vallès Oriental aprovat en ses-
sió del Consell Plenari de data 
27 de juny de 2018, per tal 
d’adaptar-los a allò que dis-
posa la Llei 40/2015 de règim 
jurídic del sector públic. 
La regidora de Salut pública, 
Mariona Pedrerol, va expli-
car que aquesta modificació 
s’havia de ratificar pel Ple atès 
que l’Ajuntament formava part 
del Consorci, i que venia mo-
tivada pel fet que la LRSAL i 
la creació de la nova comarca 
del Moianès obligava a replan-
tejar els estatuts de Consorci 
aprovats l’any 1998.
El regidor d’ERC Joaquim 
Ferriol va afegir que era una 
modificació aparatosa perquè 
s’havia d’aprovar pels Plens 
de tots els ajuntaments mem-
bres i que es tractava d’una 
adaptació a la normativa ac-
tual dels estatuts de 1998 que 

no s’havien modificat fins ara. 
També va comentar  que una 
qüestió no menor era l’ads-
cripció del Consorci a una 
administració local, atès que 
per llei s’hi havia d’adscriure, 
i que per defecte s’havia fet a 
l’Ajuntament de Granollers per 
ser el més gran de la comar-
ca, però ara s’havia arribat a 
l’acord que passés a depen-
dre del Consell Comarcal.
UNANIMITAT

6.- Aprovació inicial de la 
modificació del Reglament 
de funcionament intern del 
Mercat setmanal no seden-
tari de Lliçà d’Amunt. 
L’aprovació d’aquest punt es 
va posposar per al següent 
Ple a petició d’ERC, que va 
demanar  de treballar més en 
els punts 12 i 13, que conside-
raven que, si bé eren ajustats 
a la norma, quedaven massa 
oberts i s’escapaven de l’es-
perit del mercat inicial. Tam-
bé van indicar que el tema de 
transmissibilitat de parades 
donava origen a alguns con-
flictes.
El regidor de Comerç, con-
sum, turisme i empresa, An-
tonio Polo, havia explicat que 
amb la modificació del Re-
glament es detallaven aspec-
tes de les adjudicacions, dels 
drets i deures de l’Ajuntament 
i els comerciants, dels horaris i 
de la tipologia, i va afirmar que 

el canvi més destacable era 
sobre l’atorgament de les au-
toritzacions, les quals haurien 
de ser per concurs públic.

7.- Aprovació de les opera-
cions de delimitació entre 
els termes de Lliçà d’Amunt 
i Caldes de Montbui. 
El Ple va aprovar l’Acta i la do-
cumentació complementària 
de les operacions de delimi-
tació entre els termes munici-
pals de Lliçà d’Amunt i Caldes 
de Montbui signada en data 5 
de juliol de 2018.
La regidora d’Urbanisme, 
Lourdes Estéfano, va explicar 
que hi havia parcel·les que 
una part estava dins el terme 
de Caldes de Montbui i l’altra 
part dins del de Lliçà d’Amunt 
i s’havia cregut convenient 
que formessin part del terme 
de Caldes.
UNANIMITAT

8.- Ratificació del Decret 832 
d’esmena de plànols del Text 
refós de la Modificació del 
PoUM sector Can Malé. 
El Ple va ratificar el Decret d’Al-
caldia número 832, del dia 27 
de juny de 2018, pel que s’es-
menaven els plànols O.4.9.01, 
O.4.9.02, O.4.9.03, O.4.9.04 i 
O.4.9.05 del Text Refós de la 
Modificació del Pla d’ordena-
ció urbanística municipal en el 
sector de Can Malé SUD-6 de 
Lliçà d’Amunt pel que fa als 

números dels articles que in-
diquen l’alçada màxima i que 
han estat mal transcrits.
La regidora d’Urbanisme, 
Lourdes Estéfano, va expli-
car que per tercera vegada es 
passava aquesta modificació, 
i que ara era per l’esmena d’un 
error en la transcripció d’arti-
cles.

9.- Afers urgents. 
9.1.- Nomenament de repre-
sentant de l’Ajuntament a la 
Mancomunitat de la Vall del 
Tenes. 
El Ple va nomenar al senyor 
Antonio Polo Lama represen-
tant de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt a la Mancomunitat de 
la Vall del Tenes.
L’Alcalde en funcions, Jor-
di Juárez, va explicar que es 
tractava d’un canvi de nom 
per la renúncia de l’anterior re-
presentant.
El regidor d’ERC Joaquim 
Ferriol va dir que el seu grup 
polític votaria a favor perquè 
entenien que ara sí que tocava 
aquest canvi, perquè complia 
amb el repartiment que s’ha-
via fet al començament del 
mandat.
UNANIMITAT

10.- Mocions.
No n’hi havia.

11.- Preguntes.
No n’hi havia.
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