
      

MOCIÓ DE REPROVACIÓ AL REGIDOR FRAN SÁNCHEZ DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE 

L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT presentada per tots els grups municipals a la oposició; 

ERC, En Comú Podem, Ciutadans i Junts x Lliçà d’Amunt. 

La tardor del 2021 el regidor i 2n tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en Fran 

Sánchez, es va presentar a les proves per ocupar una plaça pública com a Gerent de la 

Mancomunitat de la Vall del Tenes. Entitat supramunicipal de la qual aquest consistori n’és 

l’integrant amb més pes de població i, per tant, aportació econòmica.   

El Ple de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, en sessió del dia 30 de març de 2017, ha aprovat 

inicialment el Codi de conducta i bon govern per a càrrecs públics de l'Ajuntament de Lliçà 

d'Amunt. Els càrrecs públics, entre altres coses, hem de poder exercir les nostres obligacions 

sense deixar cap marge als dubtes que puguin suposar les nostres actuacions personals i/o 

laborals.  

Encara que legal, és inadmissible èticament exercir de regidor d’un municipi que pren 

decisions que afecten el teu lloc de feina, i a la inversa, no és correcte com a Gerent haver de 

prendre decisions que es portin a debat a una taula on hi ha asseguts el teu alcalde i altres 

regidors/es del teu municipi. Incompatibilitat que en cap cas es permet dins dels mateixos 

ajuntaments. Veiem com, en aquest cas s’aprofita la bona fe de qui redactà els estatus i/o les 

normes de la Mancomunitat que no pensà mai que això podria passar. 

Considerem que és legítima la promoció personal de qualsevol militant en el si del seu partit, 

però és molt lleig aprofitar les escletxes legals per treure rèdit personal.  

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, els grups municipals d’ERC, En Comú Podem, 

Ciutadans i Junts x Lliçà d’Amunt proposem al ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt els 

següents acords: 

PRIMER: Reprovar el regidor Fran Sánchez per no donar exemple de transparència i tacar la 

imatge d’aquest ajuntament aportant ombres sobre les seves actuacions.  

SEGON: Exigir la dimissió com a regidor d’aquest ajuntament per tal de poder continuar 

lliurement en el càrrec de Gerent de la Mancomunitat de la Vall del Tenes. 

TERCER: Exigir a la Mancomunitat de la Vall del Tenes la regulació d’aquests casos de manera 

que no torni a passar que un representant electe d’un dels municipis integrants pugui exercir 

de tècnic a la pròpia Mancomunitat. 

QUART: Notificar a la Junta de la Mancomunitat les decisions preses en aquest ple. 

 


