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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL DIA 29 
DE SETEMBRE DE 2016 
 
 
Lliçà d’Amunt, 29 de setembre de 2016. 
 
 
A les 19,00 hores, a l’edifici municipal del carrer Folch i Torres, núm. 102-105, 
prèviament habilitat a tal efecte, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió 
ordinària de primera convocatòria, que presideix l’Alcalde Sr. Ignasi Simon i Ortoll. Hi 
assisteixen els regidors Jordi Juárez Heredia, Maria del Mar Pedrerol i Villarroya, 
Lourdes Maria Estéfano Orozco, Albert Iglesias Boza, Fran Sánchez Castilla, Joaquim 
Ferriol i Tarafa, Iban Martínez Asensio, Míriam Remolà i Elvira, Mercedes Mateo 
Fiérrez, Francisco Manuel León Cuenca, Antonio Polo Lama, Àngela Roca i Corts, 
Francisco Javier Millán Vidal, Manel Busquets i Mateu, Felip Tura i Torra i Jordi 
Regales Pou. Foren assistits per la Secretària accidental de la Corporació, Sra. 
Gemma Navarro i Medialdea i per l’Interventor municipal Sr. Antoni Hierro Medina. 
 
Abans de l’inici del debat dels punts de l’ordre del dia, el senyor Alcalde advertí que a 
partir d’aquest Ple es gravarien les sessions del Ple i es retransmetrien en Streaming. 
 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
Posat en consideració dels membres del Ple municipal l’aprovació de l’acta de la 
darrera sessió efectuada pel Ple municipal, que correspon a l’ordinària de 21 de juliol 
de 2016, fou aprovada per unanimitat. 
 
 
2 - DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es donà compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des del dia 1 de juliol al 8 de 
setembre de 2016, que van del número 486 al 669/16 dins del llibre de Registre de 
Decrets de l’Ajuntament. 
 
 
3 – DONAR COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ DEL SEGON 
TRIMESTRE DE 2016 
 
Es donà compte dels informes d’Intervenció corresponents al segon trimestre de 2106 
 
 
4 – APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2015 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2015 es van sotmetre a 
informe de la Comissió Especial de Comptes amb data 14 de juliol de 2016. 
 
Exposat el Comte General al públic en el Butlletí Oficial de la Província del 29 de 
juliol de 2016, pel període reglamentari, no s’ha presentat cap reclamació. 
 
Vist el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes 
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Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 
208 al 212 del text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es proposa la 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
corresponents a l’exercici de 2015. 
 
Segon.- Rendir els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes.” 

 
Oberta la deliberació, el regidor Jordi Juárez manifestà que els comptes ja s’havien 
comentat a la Comissió Especial del mes de juliol i no s’hi havien presentat ni esmenes 
ni reclamacions. Afirmà també que els comptes resultaven positius, no per llençar 
coets, però sí que s’havia aconseguit equilibrar la despesa amb els ingressos i que el 
deute estigués per sota del 50%. Tot seguit ressenyà la despesa per les diferents 
àrees:  
 

 Joventut: 423.000€  

 Ensenyament: 541.000€  

 Serveis Socials: 295.000€  

 Esports: 505.000€  

 Escoles Bressol: 300.000€  

 Transport: 600.000€  

 Policia: 1.200.000€  

 Medi Ambient: 250.000€  

 Personal d'oficines: 1.740.000€  

 Enllumenat: 730.000€  

 Serveis Generals: 900.000€  

 Escombraries: 1.700.000€  

 Comunicació: 150.000€  

 Brigada: 710.000€  

 
Finalment va destacar els 1.569.000€ d'amortització de préstecs (46%) i 1.100.000€ 
en inversions. Segons el regidor d'Hisenda, el període 2015-2016 no s'havien fet grans 
inversions, però s'han cobert les necessàries com manteniment de carrers i 
reasfaltatges. Afirmà també que el 2016 continuaria així, però en un futur proper hi 
hauria més inversions, que els comptes sanejats permetran afrontar i s'intentaria que 
no fessin augmentar molt l'endeutament i la situació financera es pugués mantenir com 
fins ara. 

Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables dels grups PSC (6), 
ERC (6), ICV-EUiA (2) i CiU (1), que constitueixen majoria absoluta legal. 
S’abstingueren de votar els regidors del PP (2). 
 
 
5 – APROVACIÓ INICIAL DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES 
DE CLAVEGUERAM DEL CARRER DE’N BOSC 
 
Es donà compte de la següent proposta d’acord: 
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“La Junta de Govern Local, en sessió del dia 21 de març de 2016 va aprovar 
inicialment el Projecte de clavegueram del carrer d’en Bosc, amb un pressupost de 
74.929,63 euros. Durant el període d’exposició pública no es van presentar 
al·legacions, i en compliment de l’esmentat acord, es va considerar el projecte 
definitivament aprovat. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 34 del TRLRHL, l’exacció de contribucions 
especials precisarà la prèvia adopció de l’acord d’imposició, així com el de 
l’ordenació, amb el contingut i procediment dels articles 15, 16 i 17 de la mateixa 
llei. 
 
Atès el que disposen els article 15.1, 16, 17 i 28 a 37 i 133 del TRLRHL. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple 
l’adopció dels següent acords: 
 
Primer: Aprovar provisionalment la imposició de Contribucions Especials per a les 
obres de clavegueram del carrer d’en Bosc. 
 
Segon: Aprovar provisionalment l’ordenació concreta de les contribucions especials, 
de conformitat amb l’article 34.3 del TRLRHL, amb els següents extrems: 

 
1. El cost total del Projecte aprovat és de 74.929,63 €. 

 
2. La subvenció del Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs és de 

17.992’96 € 
 

3. L’aportació de l'Ajuntament: corresponent al 10% del cost del projecte menys la 
subvenció és de 5.693,67 € 

 
4. La quantitat a repartir entre els beneficiaris, que constitueix la base imposable 

de les contribucions especials, serà del 90% del cost de total del Projecte 
menys la subvenció que és de 51.243 €. 

 
5. S’aplica com a mòdul de repartiment: el coeficient d’edificabilitat. 

 
6. En tot allò no previst en aquest acord, regeix l’Ordenança General de 

Contribucions Especials vigent. 
 

Tercer: Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes individuals resultants 
d’aplicar a la base imposable el mòdul aplicable, tal com consta en l’Annex 1. 
 
Quart: Exposar el procediment a informació pública en el Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major difusió 
duran tel termini trenta dies, dins els quals els interessats podran examinar el 
procediment i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
Cinquè: Si no es produeixen reclamacions l’acord es considerarà aprovat 
definitivament, sense necessitat d’adoptar un nou acord, procedint-se a la 
publicació de l’acord, i a la notificació individual a cada subjecte passiu de les 
quotes que li corresponguin. 
 
Sisè: Convidar als propietaris o titulars afectats a que, si ho estimen convenient, 
sol·licitin la constitució en Associació administrativa de contribuents.” 
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Acabada la lectura, la regidora Lourdes Estéfano explicà que s’havia trigat a portar 
l’expedient al Ple perquè es trobaven en l’espera de la subvenció del Consorci per a la 
Defensa de la Conca del Riu Besòs Tordera, que reduïa el cost del projecte en un 
24%.  
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents –17 
de 17-, que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
6 – CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
DEL CASAL DE LA GENT GRAN DE PALAUDÀRIES 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Examinat l'expedient de contractació per tramitació ordinària de l'execució per 
procediment  obert de les obres del Projecte de Casal de la Gent Gran de 
Palaudàries de Lliçà d'Amunt. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda. 
 
És pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER: Aprovar els Plecs de Clàusules econòmico administratives per a la 
contractació de les obres del Projecte de Casal de la Gent Gran de Palaudàries de 
Lliçà d'Amunt, disposant la seva exposició al públic per un període de vint dies al 
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a 
que puguin presentar-se reclamacions, que seran resoltes per la Corporació. 
 
SEGON: Convocar el procediment per a l’adjudicació de les esmentades obres, 
publicant simultàniament l’anunci de licitació, procedint la tramitació corresponent 
fins a l’adjudicació, ajornant la licitació tot el que sigui necessari, en el supòsit que 
es formulin reclamacions contra el Plec de clàusules.” 

 
Acabada la lectura, la regidora Lourdes Estéfano exposà a grans trets les 
característiques de la convocatòria, assenyalant que el pressupost de licitació era de 
614.000 euros més l’Iva, que l’empresa guanyadora seria la que oferís l’oferta 
econòmica més avantatjosa atenent a diversos criteris, com el de l’experiència en 
treballs amb fusta, la utilització de la tecnologia BIM, la millora en l’aparcament 
existent, l’enjardinament i vint mil euros en mobiliari de cuina i instal·lacions. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents –17 
de 17-, que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
7 - MOCIÓ EN SUPORT DELS ACORDS DE PAU A COLÒMBIA 
 
Es dona compta d ela següent Moció conjunta: 
 

“El passat 25 d’agost des de l'Havana el govern de Colòmbia i la guerrilla de les 
Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC) van anunciar que havien 
arribat a un acord definitiu de pau per posar fi a més de 50 anys de conflicte intern. 
Aquest compromís, subscrit després de les negociacions que han tingut lloc des de 
2012 entre el Govern de Colòmbia i les FARC, posen fi a una situació de violència 
que ha causat un nombre de víctimes dolorosament elevat. En aquest sentit, cal 
destacar l’anunci de Nacions Unides per a la validació dels termes pactats, posant 
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en relleu la incorporació als acords la necessària visió de gènere, seguint la 
Resolució 1325 de l’ONU sobre el rol fonamental de les dones com a constructores 
de pau, així com la inclusió de l'agenda ètnica, a proposta de les comunitats 
indígenes i afrodescendent. 
 
Amb aquesta signatura s’obre una nova etapa per a Colòmbia i es reforça el 
convenciment que tot conflicte, fins i tot els més complexes i de més llarga durada, 
pot trobar vies dialogades per assolir la pau i per garantir la seguretat. En aquest 
sentit, cal valorar l’avenç dels valors universals del diàleg i de la pau, així com tot 
aprofundiment de les vies democràtiques per a la resolució de conflictes, un fet que 
dona esperances als pobles del món que pateixen violència. 
  
En les darreres dècades, milers de colombianes i colombians han establert la seva 
residència a Catalunya per lliure voluntat o per obligació, de manera temporal o 
indefinida, per motius polítics, econòmics, laborals, acadèmics o d’altres, però tots i 
totes han hagut de sortir d’un país colpit pel conflicte armat i la violència en les 
seves múltiples formes. Aquesta onada migratòria ha estat un element més d’una 
intensa relació que va tenir un episodi important durant l’acollida de centenars 
d’exiliats i exiliades catalanes després de la Guerra Civil, i que s’ha consolidat en el 
temps en forma de solidaritat del poble català cap al poble colombià. 
 
Colòmbia, doncs, ha esdevingut un país d’origen de molts nous catalans, i també un 
país prioritari de la cooperació catalana que es fa des de diversos municipis com 
des del Govern de la Generalitat de Catalunya. El municipalisme català a través del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i el conjunt d’actors de la 
cooperació catalana han mantingut una intensa implicació amb els esforços dels 
colombians i les colombianes per a la construcció de pau, amb la promoció dels 
drets humans, amb la sensibilització de l’opinió pública catalana sobre el conflicte, i 
també amb el suport a accions d’incidència política per posar-hi fi. Mostra d’aquest 
compromís ha estat el treball conjunt d’administracions i societat civil a través de la 
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia. 
 
Catalunya i les seves institucions han de continuar donant suport a Colòmbia 
davant dels reptes que comporta la culminació d’aquest procés de pau i en el nou 
període de post-conflicte. 
 
Som conscients de que aquests acords per si mateixos no signifiquen la consecució 
d’una pau immediata justa i duradora, però estem convençuts i convençudes que és 
un enorme pas endavant en la construcció d’una societat en pau, democràtica i 
respectuosa amb a vida i els drets humans. 
  
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es proposa al Ple 
l'adopció dels acords següents: 
 

 Donar suport als acords signats pel Govern de la República de Colòmbia i els 
representants de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), 
esperant que aquests siguin l’inici d’una pau estable, justa i duradora a Colòmbia. 

 Reconèixer el paper de la societat civil colombiana i de les institucions que han 
acompanyat aquest procés. 
 

 Afegir-nos a les crides perquè els acords signats portin a la total finalització del 
conflicte armat i continuïn les gestions per arribar a un acord de pau amb l’ELN- 
Exèrcit d’Alliberament Nacional. 
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 Donar suport a les iniciatives i accions que es duguin a terme al municipi a través 
de les organitzacions i moviments socials i col·lectius de persones d’origen 
immigrant colombià per tal que la població pugui conèixer els continguts dels acords 
de pau i pugui fer seguiment i auditoria al compliment dels mateixos. 
 

 Demanar que el món local colombià tingui un paper rellevant a l’hora d’implementar 
els acords de pau, donat que és en l’àmbit local on aquests acords caldrà que es 
facin efectius. 
 

 Fer arribar el compromís del consistori i del conjunt del municipi al Govern de 
Colòmbia i al seu consolat a Barcelona per continuar contribuint conjuntament a 
l’aprofundiment i a la consolidació dels camins de la pau, la veritat, la justícia i la 
reparació a les víctimes i garanties de no repetició. 
 

 Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i al Govern de Colòmbia.” 

 
Acabada la lectura, el regidor Antonio Polo manifestà que tant de bo a cada Ple es 
pogués portar una Moció d’aquest tipus, per posar fi a un conflicte de 50 anys. 
Assenyalà que dins de l’acord de pau, el municipalisme català havia posat el seu gra de 
sorra en col·laboració amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i que 
s’havia de continuar prestant el recolzament a aquest acord. 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que tant de bo es pogués a cada Ple presentar i donar 
suport a un procés de pau i que aquest procés, en concret, havia sigut difícil però hi 
havia la voluntat de tirar-lo endavant. 
 
El regidor Manel Busquets manifestà que s’hauria d’anar més enllà i ajudar a les 
famílies que havien anat durant molt temps de campament en campament, per tal que 
podessin integrar-se a la societat. 
 
El regidor Fran Sánchez digué que estaven orgullosos de contribuir a què el poble 
hagués aconseguit aquest procés i esperava que el referèndum resultés favorable pel 
poble colombià i que poguessin viure en pau i harmonia. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents –17 
de 17-, que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
8 - MOCIÓ PER L’ADHESIÓ AL PROJECTE “NO PUC ESPERAR” 
 
Es donà compte d ela següent Moció: 
 

“NO PUC ESPERAR! és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les 
persones que necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no 
contagiós. 
 
Els destinataris d’aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries 
intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o 
colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots 
aquells pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal 
incloure. 
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Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i 
de vegades imprevisible, d’anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa 
per por de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això  pot 
suposar una minva de la seva qualitat de vida. 
 
L’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU) emet les targetes NO 
PUC ESPERAR! perquè aquests pacients les utilitzin, però són els metges de les 
Unitats de Malalties Inflamatòries intestinals i Serveis de l’Aparell Digestiu 
col·laboradors qui les lliuraran als seus pacients quan ho considerin necessari. Les 
targetes són gratuïtes i no són nominals, però estan numerades per a seguir un 
control de lliurament. 
 
Des de l’ACCU Catalunya a Catalunya, i des de les diferents ACCU que implanten 
el projecte a altres zones de l’Estat espanyol, s’intentarà arribar a acords de 
col·laboració amb establiments i equipaments perquè autoritzin l’ús dels seus 
lavabos de manera gratuïta i el més ràpidament possible  als portadors de les 
targetes NO PUC ESPERAR!. 
 
Per això, és fonamental la col·laboració de diferents sectors: 
 

1. Equips mèdics d’Unitats MII i Serveis de l’Aparell Digestiu que dictaminin quins 
pacients necessiten la targeta i quins no. 

2. Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i també informin sobre aquest 
problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments al projecte,  i promoguin 
l’adhesió d’associacions i establiments a NO PUC ESPERAR! 

3. Associacions de comerciants i hostaleria disposats a facilitar l’entrada ràpida i 
gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la difusió 
del projecte entre els seus associats. 

4. Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques administratives i 
de suport. 
 
A més, NO PUC ESPERAR! és un projecte que té dues finalitats: 
 

 Facilitar l’accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol lloc 
i sempre que ho necessitin. 

 Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les necessitats 
que tenen qui les pateixen. 
 
D’aquesta manera, NO PUC ESPERAR! contribueix significativament a millorar la 
qualitat de vida d’aquests pacients. 
 
Aquesta iniciativa fou creada l’any 2013 per l’Associació de Malalts de Crohn i 
Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i per la Unitat de Malalties 
Inflamatòries Intestinals (MII) de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep 
Trueta.  El projecte NO PUC ESPERAR! està en desenvolupament continu i 
s’actualitza constantment tant per la incorporació de nous pacients com 
per  l’adhesió de nous establiments i equipaments col·laboradors. 
 
El projecte “NO PUC ESPERAR!” compta amb el suport, a Catalunya, del Consell 
Consultiu de Pacients del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de 
la Societat Catalana de Digestologia,  de l’Institut Català de la Salut,  de GETECCU 
(Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa),  i la 
col·laboració d’AbbVie. 
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, s’acorda sotmetre 
al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- L’adhesió de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al projecte NO PUC 
ESPERAR!  amb la finalitat de col·laborar i ajudar en la difusió i campanya. 
 
Segon.- Promoure l’adhesió dels comerços i associacions comercials de Lliçà 
d’Amunt, així com les diferents institucions públiques amb instal·lacions al municipi, 
al projecte NO PUC ESPERAR!. 
 
Tercer.- Promoure la difusió del projecte NO PUC ESPERAR! a tota la ciutadania 
de Lliçà d’Amunt, amb especial atenció als comerços i els CAP del municipi . 
 
Quart.- Promoure campanyes divulgatives sobre les malalties digestives per a tota 
la ciutadania de Lliçà d’Amunt amb la col·laboració de les entitats especialitzades. 
 
Cinquè.- Donar trasllat de la present moció a l’Associació de malalts de Crohn i 
Colitis, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Govern de la 
Generalitat de Catalunya.” 

 
Acabada la lectura, la regidora Mariona Pedrerol explicà que hi havia un grup de 
malalts que veien minvada la seva qualitat de vida atès que a vegades no sortien de 
casa per por de no tenir un accés immediat als serveis, i que l’Ajuntament amb 
aquesta adhesió faria campanya als equipaments municipals i convidaria als 
establiments comercials perquè també s’hi adherissin. 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que amb aquesta mesura s’intentava fer més 
accessible a què ningú es sentís marginat ni aliè a la societat. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents –17 
de 17-, que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
9 – AFERS URGENTS 
 
No se n’han presentat. 
 
 
10 - MOCIONS 
 
10.1.- MOCIÓ PER LA DEFENSA DEL DRET DE LES DONES AL TREBALL EN 
IGUALTAT D’OPORTUNITATS 
 
Es dona compte de la Moció presentada pel grup municipal d’ERC, que és del següent 
contingut: 
 

“Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de 
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que 
afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del 
Parlament de Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de 
diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel govern en funcions 
davant un tribunal mancat de legitimitat. 
 
Una de les lleis recentment suspeses és la llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre 
dones i homes que té l’objectiu de fer efectiu el dret a la igualtat o a la no 
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discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. 
Concretament, els articles suspesos pel Tribunal Constitucional són els que fan 
referència al dret al treball en igualtat d’oportunitats per dones i homes, així com les 
mesures per garantir l’aplicació de la llei. 
 
La suspensió afecta les mesures de prevenció de l’assetjament sexual i de 
l’assetjament per raó de sexe a les empreses, la obligatorietat d’implantar plans 
d’igualtat a les empreses, la figura d’una persona responsable sindical d’igualtat, la 
presència de dones i homes a la negociació col·lectiva, la incorporació de la 
perspectiva de gènere en els expedients de regulació d’ocupació i la prevenció dels 
riscos laborals. 
 
L’informe Human Rights Report 2015 elaborat pel Departament d’Estat dels Estats 
Units d’Amèrica va destacar com a exemple de bones pràctiques la llei 17/2015 i 
alguns dels articles ara suspesos. L’estudi anual sobre drets humans assegura que 
la norma “emfatitza la lluita contra l’assetjament sexual” i que “estableix la igualtat 
de representació en l’administració pública, la coeducació a les escoles, els plans 
d’igualtat a les grans empreses i la prohibició de difondre contingut sexista en els 
mitjans públics”. 
 
Els preceptes suspesos tenen un fort impacte social ja que a Catalunya la diferència 
entre el guany salarial entre dones i homes és del 24,8% i la segregació 
ocupacional i la temporalitat continuen sent una constant en la realitat laboral de les 
catalanes. Els plans d’igualtat són una eina eficaç per complir el principi d’igualtat 
en l’àmbit laboral i les accions de protecció davant l’assetjament sexual i 
l’assetjament per raó de sexe garanteixen el dret de les dones a eradicar aquesta 
forma de violència de gènere. 
 
Atès que el president en funcions del govern espanyol va promoure un recurs 
d’insconstitucionalitat contra els article 33,36 (apartats de l’1 al 4), 39, 40, 41, 44 i 
del 59 al 64. 
 
Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat 
número 2257-2016 provocant la suspensió de la vigència i aplicació dels articles 
impugnats. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat 
legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 19 de maig la moció 37/XI 
sobre la judicialització de la política instant el Govern de la Generalitat “a fer tots els 
passos, les accions i el desplegament legislatiu necessaris per a assegurar que els 
drets socials assolits per la ciutadania de Catalunya per mitjà de les dites lleis 
recorregudes puguin ésser garantits en tots els casos, i per tant deixar sense efecte 
pràctic la suspensió del Tribunal Constitucional”. 
 
Per tots aquests motius, el grups d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Donar suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat en les 
iniciatives legislatives que permetin fer plenament aplicables i efectives les lleis 
suspeses pel Tribunal Constitucional. 
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Segon.- Participar en 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. 
 
Tercer.- Garantir el compliment per part de l’Ajuntament de l’article 15 de la llei 
17/2015 sobre l’obligatorietat d’elaborar, aprovar, executar i avaluar un pla d’igualtat 
de dones i homes destinat al personal al seu servei, així com d’un protocol per 
prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe. 
 
Quart.- Donar suport a les empreses del municipi sobre els plans d’igualtat i les 
mesures per prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit 
laboral, així com fer-los arribar la recomanació d’inscriure els respectius plans al 
Registre de Plans d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a la 
representació dels treballadors i treballadores del consistori i a tots els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya. 

 
Oberta la deliberació, el regidor Joaquim Ferriol explicà que es tractava d’una llei 
aprovada amb el consens de tothom i que caldria tirar endavant, atès que no es podia 
deixar d’avançar. 
 
El regidor Fran Sánchez explicà que el PSC sempre estaria a favor dels treballadors i 
de les dones, però el punt 1 i 2 eren massa genèrics, i per això el seu grup votaria en 
contra, en canvi el 3, 4 i 5, on es parlava explícitament de la dona treballadora, hi 
votarien a favor 
 
El regidor Francesc León digué que entenia la moció però que el punt 1 i 2 eren massa 
genèrics i per tant s’abstindrien de votar-los, en canvi votarien a favor dels punts 3, 4 i 
5. 
 
El regidor Manel Busquets manifestà que votaria a favor de la Moció en la seva 
totalitat, perquè sempre estarien al costat de qualsevol llei que servís per lluitar contra 
les desigualtats. 
 
La regidora Àngela Roca manifestà que el seu grup votaria en contra dels punts 1 i 2, i 
a favor del 3, 4 i 5, i a continuació el regidor Francisco Javier Millán donà lectura al 
següent escrit: 
 

“Ustedes simplemente mienten en esta moción. Tres mentiras, o medias verdades. 
Y recordemos que decir la verdad, pero no toda la verdad es sinónimo de mentir. 
 
La primera mentira. Dicen que hay una ofensiva por parte del Estado contra la 
Generalitat de Catalunya. Esta supuesta ofensiva por parte del estado contra la 
Generalitat de Catalunya. Esta supuesta ofensiva se limita a recursos de 
competencias que son normales en cualquier país con múltiples niveles de 
autogobierno. Esto forma parte de la normalidad de países compuestos y 
descentralizados como el nuestro. Lo que no dicen es que esta ofensiva, por utilizar 
sus palabras es mucho más manifiesta por parte de la Generalitat que por parte del 
estado. Les voy a dar un dato. Hasta abril, mientras que el Gobierno de la nación ha 
presentado 32 recursos al TC, la Generalitat ha interpuesto 51. Casi un 60% más. 
 
Por tanto, de ofensiva nada de nada. Los conflictos de competencias son algo 
normal en todos los estados compuestos. Fíjense. Ustedes mienten doblemente. 
Tenemos conflictos de competencias, no ofensivas políticas, y los tenemos por algo 
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que ustedes niegan, porque somos un país profundamente descentralizado y 
compuesto. Todo lo que ustedes niegan. 
 
Pero es que además plantean esa supuesta ofensa como parte de una ofensiva 
exclusivamente contra Catalunya. Así se puede leer en su memorial de agravios. 
Esta es otra mentira. Miren, entre 2008 a 2015, es decir, en las dos últimas 
legislaturas más o menos completes, el Estado y el conjunto y el conjunto de las 
comunidades autónomas se cruzaron durante la X Legislatura un total de 318 
conflictos constitucionales. ¿Quién fue más combativo, el Estado? No, las 
comunidades autónomas fueron las que más problemas plantaron, un totas de 212 
impugnaciones, es decir dos de cada tres conflictos. 
 
Pero después enmarcan este conflicto dentro de una falta de diálogo entre la 
administración del estado i la Generalitat. Otra mentira. No dicen que esta solicitud 
de recurso se lleva a cabo después de que la negociación prevista en la ley del 
Tribunal Constitucional entre las dos administraciones no haya funcionado y tras 
avalar el Consejo de Estado que existen fundamentos jurídicos suficientes. 
 
Port tanto, se ha hablado antes de proceder a la interpretación del recurso. Y el 
diálogo no ha llegado a buen puerto. ¿A que esto no tiene nada que ver con la 
figura del Estado intolerante que ustedes quieren crear en estas mociones y con la 
ofensiva de la que hablan? Se ha hablado mucho, se ha dialogado y mucho, Otra 
cosa es que ustedes confundan diálogo con que le den la razón a ustedes. Eso 
precisamente no es diálogo. 
 
Y tercera mentira. Se han paralizados medidas fundamentales para la igualdad 
entre hombres y mujeres. Déjenme que les diga algo. Quien ha paralizado los 
presupuestos y en la agenda política políticas públicas a favor de la igualdad ha 
sido el Gobierno de la Generalitat de Catalunya. No voy a entrar en mucho detalle 
pero revisen los debates en el Parlament. 
 
El fundamento jurídico fundamental para presentar este recurso es que hay 
artículos de la ley que son competencia exclusiva del estado en materia de 
legislación laboral y que, de hecho, ya están regulados en la legislación nacional. 
 
¡Que diferente el panorama! Resulta que muchos de los artículos ya están 
regulados por la legislación nacional. ¿Se ha preocupado el gobierno de la 
Generalitat de velar por su cumplimiento? Porque ahí sí que tienen competencias. 
No. Es más fácil presentar agravios que hacer políticas y destinar presupuestos. 
 
Miren, les voy a hacer unas consideraciones: 
-. El artículo 33 se refiere a la prevención del acosos sexual y por acoso por razón 
de sexo en las empresas, que ya ha sido regulado por el estado con la Ley 
Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 
 
-. El artículo 36 regula los planes de igualdad en las empresas, que ya forman parte 
de la legislación laboral y se enmarcan en el ámbito competencial del estado. 
 
-. El artículo 39 regula la figura del responsable sindical de igualdad, materia que 
afecta directamente a la acción sindical en la empresa y, por tanto, al régimen de 
regulación del derecho fundamental a la libertad sindical. 
 
-. El artículo 40 establece la obligación de las organizaciones empresariales y 
sindicales de promover una representación paritaria de ambos sexos en la 
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negociación colectiva, materia que pertenece al ámbito de la legislación laboral, de 
competencia exclusiva del estado. 
 
-. El artículo 41 se refiere a la incorporación de la perspectiva de género de los 
expedientes de regulación de empleo, materia también laboral y cuya regulación 
queda reservada al Estado. 
 
-. El artículo 44 establece nuevas obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales, cuya regulación corresponde legalmente al Estado. 
 
-. Los artículos 59 al 64 contemplan medidas sancionadoras que afectan al ámbito 
laboral y escapan de la potestad normativa de las Comunidades Autónomas. 
 
Todo esto ya está regulador en la legislación! Por tanto: nada de ofensiva y nada de 
dejar desamparados  partes básicas de la política de igualdad entre hombres y 
mujeres. Muchos d estos aspectos están regulados. 
 
La Generalitat lo que debería hacer es cumplir la legislación laboral y hacerla 
cumplir, que para eso sí tiene competencias, y, sobre todo recuperar las políticas y 
los presupuestos a favor de la igualdad entre hombres y mujeres a niveles de 
precrisis como han hecho ya la mayoría de comunidades autónomas.” 

 
A continuació, el regidor Joaquim Ferriol digué que, segons el que deia el grup del 
Partit Popular, l’Estat era descentralitzat però en realitat tot es regulava a través d’ell i 
discutí aquest tipus de descentralització. 
 
Posat a votació, la Moció quedà aprovada pel que fa als seus punts 3, 4 i 5, per 
unanimitat dels regidors assistents que constitueixen majoria absoluta legal.  
 
 
10.2.- MOCIÓ EN DEFENSA DE LA TITULARITAT CATALANA DE LES VIES QUE 
ES CONSTRUEIXIN AL VALLÈS 
 
Es dona compte de la Moció presentada pel grup municipal d’ERC, que és del següent 
contingut: 
 

“Atès que el govern en funcions de l’Estat espanyol va publicar el passat 25 de juny 
la licitació de l’estudi informatiu de l’Autovia Orbital de Barcelona B-40, tram 
Terrassa – Granollers (enllaç AP-7/C-60), popularment coneguda com quart cinturó, 
amb l’objectiu de “definir y comparar las diferentes alternativas de trazado, de 
conexión y de explotación para el tramo de autovía considerado, a efectos de que el 
estudio informativo sirva de base al expediente de información pública y al trámite 
de evaluación del impacto ambiental, con objetivo de poder seleccionar la 
alternativa más adecuada” amb un cost de gairebé 1,9 milions d’euros. 
 
Atès que l’estudi informatiu que es licita comprèn únicament territori de Catalunya i 
que, malgrat connectar vies de caràcter interregional i de competència estatal, 
compleix funcions intercomarcals de mobilitat a la regió metropolitana de Barcelona. 
 
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha reclamat públicament 
mitjançant comunicat de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat de data 
28 de juny ”que sigui Catalunya qui defineixi les mesures necessàries per a resoldre 
la mobilitat entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental”. 
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Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat amb data 2 d’agost de 2016 ha 
licitat l’assistència tècnica per a la redacció del Pla específic de mobilitat al Vallès, 
amb la participació del propi Govern, dels Ajuntaments, de ciutadans i de 
representants de la societat civil que analitzarà la funcionalitat de les 
infraestructures viàries i ferroviàries existents i servirà per desestimar i planificar 
com hauran de ser en el futur. 
 
Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu al seu article 48 “Mobilitat i seguretat 
viària”, punt 1, “Els poders públics han de promoure polítiques de transport i de 
comunicació basades en criteris de sostenibilitat, que fomentin la utilització del 
transport públic i la millora de la mobilitat...” 
 
Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu al seu article 140 “Infraestructures del 
transport i de les comunicacions”, punt 5, “Correspon a la Generalitat la 
competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial de 
Catalunya, i també la participació en la gestió de la xarxa de l’Estat a Catalunya, 
d’acord amb el que estableix la normativa estatal. Aquesta competència inclou en 
tot cas: a) l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària de 
Catalunya. b) el règim jurídic i financer de tots els elements que integren la xarxa 
viària dels quals és titular la Generalitat. c) La connectivitat dels elements que 
integren la xarxa viària de Catalunya entre ells o amb altres infraestructures del 
transport o altres xarxes”. 
 
Atès que la necessitat de la via amb la funcionalitat de descongestionar els trànsits 
des de la frontera francesa cap el centre d’una banda i d’una altra cap al llevant i 
sud peninsulars, i a l’inrevés, al seu pas per la conurbació de Barcelona no està 
fefaentment acreditada –com reiteradament ha posat de manifest, entre altres, la 
Campanya contra el Quart Cinturó des de 1992-, sobretot des de l’entrada en 
funcionament de l’Eix Transversal pel que es refereix al corredor central i per la 
inexistència de previsió per a la construcció del corredor litoral des de la frontera 
fins a Granollers ni d’Abrera cap a Tarragona i més enllà i encara menys quan estan 
a punt de caducar les concessions de l’autopista de peatge AP-7. 
 
Atès que el vigent Pla Territorial Metropolità de Barcelona proposa un traçat 
indicatiu, però recull també un conjunt de traçats alternatius que van aparèixer en el 
procés de consulta pública que cal estudiar en els informes previs. 
 
Atesa la necessitat que es resolguin els problemes de mobilitat al nostre municipi i, 
en general, al Vallès, en benefici de la mobilitat de persones i mercaderies amb 
origen i destí majoritàriament a la mateixa comarca o a les comarques veïnes. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instar al Govern de l’Estat Espanyol a anul·lar la licitació de la redacció de 
l’estudi informatiu de la B-40 (Tram Terrassa – Granollers). 
 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a fer les oportunes accions 
polítiques i jurídiques per aturar la licitació de l’estudi informatiu de l’Autovia Orbital 
de Barcelona B-40, tram Terrassa – Granollers (enllaç AP-7/C-60). 
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Tercer.- Instar al Govern de la generalitat de Catalunya a reclamar de l’Estat 
espanyol la competència plena sobre qualsevol nova infraestructura de mobilitat al 
Vallès com es desprèn del vigent Estatut de Catalunya. 
 
Quart.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya a comptar amb l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i a convidar a la Campanya 
contra el Quart Cinturó en el procés de redacció del Pla específic de mobilitat del 
Vallès. 
 
Cinquè.- Convidar al Parlament de Catalunya, la Diputació de Barcelona, els 
Consells Comarcals del Vallès Occidental i Vallès Oriental i tos els seus municipis a 
donar suport a aquests acords. 
 
Sisè.- Comunicar aquest acord al Ministerio de Fomento, al Departament de 
Territori i Sostenibilitat, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, als 
Consells Comarcals del Vallès Oriental i Occidental, a tos els municipis vallesans i a 
la Campanya contra el Quart Cinturó.” 

 
Acabada la lectura, el senyor Alcalde digué que coincidia amb la totalitat de la moció, 
atès que per estatuts era la Generalitat a qui li corresponia, i tenia tota la lògica de la 
proximitat, per tant era des d’aquí que s’havia de dissenyar. 
 
El regidor Francesc León digué que el seu grup votaria a favor, entenent que era un 
problema que s’arrossegava des de feia temps que ara es reactivava, i que s’havia de 
sol·licitar a la Generalitat que fes un estudi atès que abans s’havia manifestat a favor 
del Quart Cinturó i ara hi havia un nou govern. 
 
El regidor Manel Busquets digué que el seu grup votaria a favor, perquè qui coneixia 
les necessitats del territori era qui hi vivia i la solució més adequada sortiria d’aquí, 
però s’havia de fer participar a tots els estaments. 
 
La regidora Àngela Roca manifestà que el seu grup estava en contra de què el Quart 
Cinturó passés per Lliçà, però també en contra de la Moció. A continuació el regidor 
Francisco Javier Millán llegí el següent escrit:   
 

“Como saben todos los presentes, nuestro Grupo político está y estaba en contra 
del cuarto cinturón que pretende unir cinco comarcas sin pasar por la capital, es 
decir, Alt Penedès, Baix Llobregat, Vallès Occidental y Oriental i Maresme, pasando 
por nuestro Municipio, aunque la obra e idea proyectada a final de los años 60 no 
era nada disparatada sino más bien tenía muchas ventajas para los habitantes de 
dichas comarcas. Pero es lógico que no guste la idea de que te quiten terreno de tu 
municipio para realizar esta obra vial tan descomunal. 
 
Pero votamos en contra de esta moción porque lo único que busca realmente es 
“apoyar a que la competencia plena sobre cualquier nueva infraestructura de 
movilidad en el Vallès, pase a manos del Parlament de Catalunya y no del Estado 
español, tal y como está estipulado actualmente”. 
 
Creemos que si según se desprende de la hoja de ruta de los que intentan separar 
Catalunya del resto del país, consiguen la independencia tan deseada por la 
minoría de catalanes solo les faltan unos 18 meses para conseguirla… ¿porqué no 
esperar este tiempo para realizar sus sueños tan deseados? 
 
El problema en sí es querer abarcar más de los que uno puede o sea legal, y si no 
nos remitimos a las competencias que el estado español transfirió en materia de 
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Salud Pública y Enseñanza a la Generalitat. Nos preguntamos: ¿están contentos 
los catalanes con su asistencia sanitaria y con la educación que perciben sus hijos? 
¡NO ES NO!” 

 
Tot seguit el senyor Alcalde digué que les competències de carreteres no eren 
clarament de l’Estat Espanyol i que s’havia de valorar com una qüestió de lògica i no 
pas des del punt de vista independentista. 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que les cinc comarques que havia d’unir estaven ja 
unides per l’autopista de tres o quatre carrils per banda i afirmà que si més enllà de les 
sigles de qui presentava la moció el grup del Partit Popular s’hagués molestat en 
escoltar, podria haver-la entès. Per altra banda, assenyalà que el trànsit era 
intercomarcal i per tant l’estatut donava aquestes competències a la Generalitat i això 
era el que reclamava a la Generalitat, que reclamés la seva titularitat i que l’Estat 
deixés de tramitar un nou traçat. 
 
Posat a votació, la Moció fou aprovada pel vot favorable dels grups PSC, ERC, ICV-
EUIA i CiU, i el vot en contra del PP. 
 
 
10.3.- MOCIÓ CONTRA LA LOMCE I DE SUPORT A LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ PER A LA RETIRADA DE LES AVALUACIONS FINALS A L’ESO I EL 
BATXILLERAT 
 
Es donà compte de la següent Moció: 
 

“La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, denominada popularment com a “llei 
Wert” o per les seves sigles (LOMCE), s’implanta enguany completament. Una llei 
partidista, neoliberal i conservadora, que ha fet que la majoria de la comunitat 
educativa, professorat, AMPA, alumnat... es posi d’acord i n’hagi manifestat la seva 
disconformitat, ja d’ençà de la seva aprovació a cop de majoria absoluta del Partit 
Popular. 
 
El Ministerio de Eduación, Cultura y Deporte ha aprovat recentment el reial decret 
310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals d’Educació 
Secundària Obligatòria i de Batxillerat, fet que suposa el desenvolupament d’un dels 
aspectes més rebutjats i nocius d’una Llei que consolida una política educativa que 
mostra la por de qui ens governa a una ciutadania formada i coneixedora dels seus 
drets, una llei recentralitzadora, que redueix la participació (suprimint competències 
del consell escolar i del claustre), que consolida retallades, que manté o redueix 
unes plantilles ja de per si insuficients, que minva l’educació política i ètica de la 
ciutadania mentre en reforça l’adoctrinament confessional, fent desaparèixer 
l’Educació per la Ciutadania i convertint en optatives la Història de la Filosofia y la 
Música, mentre fa obligatori pels centres l’oferta de l’assignatura de Religió. 
 
Les recents proves avaluadores, conegudes com a revàlides, poden suposar que 
un miler d’alumnat de Catalunya no obtingui un títol, encara que hagi superat totes 
les assignatures durant diversos anys d’estudi, deixant aquests estudis sense 
validesa i supeditant-los per complet a diversos exàmens externs, la qual cosa 
suposa a més un menyspreu al professorat i desconfiança vers els centres 
educatius. 
 
Així mateix, aquesta mesura aprofundirà en l’abandonament escolar. De fet, 
l’alumnat que hagi superat l’ESO, però no aprovi les avaluacions finals, ja no podrà 
optar ni al Batxillerat ni per un Grau Mitjà de Formació Professional, sinó que es 



16 
 

veurà abocat a cursar FP Bàsica, que a més no poden cursar els i les alumnes que 
ja hagin complert els 17 anys, per la qual cosa quedarien fora del sistema educatiu, 
sens el títol de l’ESO i sense cap tipus d’especialització que els permeti accedir al 
mercat laboral. 
 
Les revàlides contingudes a la LOMCE no responen a una voluntat real de detecció 
de problemes o de millora, sinó que s’empren com a instrument per legitimar la 
classificació de l’alumnat i l’exclusió, minimitzant la responsabilitat del sistema i 
estigmatitzant el centres educatius i el professorat que hi treballa. Són fruit d’un 
plantejament de l’educació com a carrera constant d’obstacles, que condiciona 
l’esforç educatiu i afavoreix els aprenentatges memorístics, establint una competició 
entre centres i propiciant la discriminació socioeconòmica. 
 
Són força reconegudes institucions pedagògiques i administracions educatives  
europees que s’han pronunciat majoritàriament i reiterada en contra d’aquests tipus 
d’avaluacions. En aquest sentit, el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha 
alertat que aquestes revàlides vulneren el principi d’igualtat d’oportunitats, atès que 
el fet d’introduir un procés avaluació suposadament homologat a situacions molt 
diverses atempta contra el principi d’equitat educativa i deixa de banda una de les 
principals finalitats que tenen les lleis d’educció, com és el desenvolupament de la 
personalitat de l’alumnat des d’una perspectiva integral, més enllà de l’adquisició 
d’aprenentatges curriculars. 
 
Per tot això abans esmentat, els grups municipals de PSC, ERC, ICV-EUIA i CIU 
proposen a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Manifestar el ple suport d’aquesta corporació a la proposta de resolució 
presentada per Catalunya Sí que es Pot al Parlament de Catalunya per sol·licitar al 
Govern d’Espanya la retirada del Real Decreto 310/216, de 29 de juliol, pel qual es 
regulen les avaluacions finals d’Educació Secundària Obligatòria al Batxillerat. 
 
Segon.- Donar coneixement d’aquest suport i de l’aprovació d’aquesta moció al 
Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Consell Escolar Municipal, 
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC) al Síndic de Greuges de Catalunya i al govern 
espanyol. 

 
 
Oberta la deliberació, el regidor Fran Sánchez manifestà que la llei que proposava el 
Partit Popular atemptava contra les opinions educatives del govern municipal, ja que 
des de l’Ajuntament s’intentava que els nois i les noies anessin a l’escola a aprendre 
amb integració, i la llei anava en contra d’aquests principis, per això era important que 
el Ple de l’Ajuntament la rebutgés. 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que semblava mentida que l’educació hagués avançat 
per després retrocedir a la regulació antiga d’exàmens d’estat, per afavorir a aprendre 
com a lloros la lliçó i no formar persones. 
 
El regidor Antonio Polo manifestà que la implantació d’aquesta llei significava el 
desmantellament de l’educació pública. 
 
El regidor Manel Busquets digué que significava un retrocés atès que la diversitat 
formava persones i la llei proposava encotillar  i abocar al fracàs escolar, atès que es 
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podien trobar alumnes que quedessin fora del sistema educatiu per no haver aprovat 
un examen i tenir una determinada edat. 
 
La regidora Àngela Roca digué que no havien pogut estudiar la moció perquè no els 
l’havien fet arribar, però de totes maneres hi votarien en contra, perquè no creia que la 
llei fos per a alliçonar com a lloros. 
 
El senyor Alcalde li digué que calia mirar els temes que anaven al Ple.“ 
 
Posat a votació, la Moció fou aprovada pel vot favorable dels grups PSC, ERC, ICV-
EUIA i CiU, que constitueixen majoria absoluta legal, i el vot en contra del PP. 
 
 
10.4.- MOCIÓ A FAVOR DE L’ESTAT DE DRET 
 
Es donà compte de la següent Moció presentada pel Grup Municipal Popular: 
 

“A causa dels greus fets esdevinguts al parlament de Catalunya en la sessió 
plenària del 28/07/2016 a compte de la votació de l’informe de la Comissió d’Estudi 
del Procés Constituent. 
 
El ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt acorda: 
 
Primer.- Rebutjar la iniciativa il·legal que suposa l’aprovació de l’estudi del Procés 
Constituent o el conflicte que provoca entre el Parlament de Catalunya i el Tribunal 
constitucional. 
 
Segon.- Defensar la legitimitat de les institucions catalanes i rebutjar que aquestes 
aprovin qualsevol iniciativa contra les mateixes lleis que les legitimen com són 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i al Constitució Espanyola. 
 
Tercer.- Refermar el nostre compromís amb la defensa de ‘estat de dret. En una 
democràcia ningú està ni pot estar per sobre d ela llei. Tots som iguals davant la llei 
i els tribunals. 
 
Quart.- Instar als partits que donen suport a les resolucions il·legals del Parlament 
de Catalunya a abandonar les seves postures rupturistes i a acceptar la legalitat 
estatutària i constitucional com a fonament de la democràcia. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la presidència del Parlament de Catalunya i a 
tots els grups parlamentaris.” 

 
Acabada la lectura, el regidor Fran Sánchez manifestà que estava cansat del xoc de 
trens i demanava que el govern d’Espanya en funcions i el govern de la Generalitat 
dialoguessin per a poder conviure tots junts, i que la proposta del seu partit era la 
convivència i amb aquestes mocions no s’ajudava. 
 
La regidora Àngela Roca digué que una vegada al mes el seu grup presentaria les 
mocions que calguessin i no li semblava bé que digués que estava cansat de les 
mocions que presentava el PP. El senyor Alcalde digué que en cap cap el regidor Fran 
Sánchez havia dit això. 
 
El regidor Joaquim Ferriol manifestà que havia de confessar que s’havia quedat amb el 
títol de la Moció, i s’havia llegit la Constitució Espanyola que deia coses tan 
interessants com que Espanya era un estat social, que defensava els ciutadans, 
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democràtic, el poble per damunt de tot, i de dret, regit per unes lleis. Continuà dient 
que l’estudi del procés constituent era un simple estudi, i que això fos un conflicte per a 
alguns semblava prou greu, i que les discrepàncies s’havien de parlar. Acabà dient 
que ERC acceptaria el que digués el poble de Catalunya, i esperava que el PP també 
ho fes. 
 
El regidor Francisco León digué que en el Parlament ja s’havien abstingut a la votació 
de l’estudi, i ara també ho farien, i assenyalà que havia d’existir un diàleg, acordar un 
referèndum, que els ciutadans decidissin el sí o el no, i a partir d’aleshores començar a 
treballar. 
 
El regidor Manel Busquets digué que el seu grup votaria en contra, perquè sempre 
donarien suport a les decisions del Parlament de Catalunya escollit democràticament. 
 
Posat a votació, la Moció fou rebutjada pel vot en contra dels grups d’ERC i CIU, el vot 
a favor del grup del PP i l’abstenció dels grups del PSC i ICV-EUIA. 
 
 
11 – PREGUNTES 
 
PREGUNTES FORMULADES PEL GRUP POPULAR 
 
Primera.- “DONEM LA CARA” 
 
El passat 7 de juliol l’actual Govern Municipal de PSC, ERC, ICV-EUIA i CIU en un 
acte en l’Ateneu l’Aliança davant unes 50 persones, va exposar el seu programa de 
govern dels projectes i inversions per aquesta legislatura, 
 
Preguntes: 
 

a) Quantes pancartes es van col·locar i quin va ser el seu preu per unitat? 
b) Quantes banderoles es va col·locar i quin va ser el seu preu per unitat? 
c) Quin és el nom de l’empresa que subministra les pancartes i 

banderoles? 
d) Quin és el cost total econòmic de la campanya publicitària d’aquest 

acte? 
 
Resposta: El regidor Francisco León contestà que s’havien col·locat tres pancartes i el 
preu havia estat de 378€ iva. exclòs, i lliurà una còpia de la factura. Quant a les 
banderoles  digué que n’havien sigut 32 i havien estat gratuïtes, que l’empresa 
subministradora era la que constava en la factura, i que el cost total de la campanya 
havia estat de 453 €. 
 
 
Segona.- SITUACIÓ LABORAL DE DOS REGIDORS 
 
En l’acta del Ple Extraordinari celebrat el passat dia 18 de febrer de 2016, i dins de la 
Proposta de dedicacions i retribucions dels Regidors, el Sr. Alcalde va puntualitzar que 
“tant la regidora Míriam Remolà com el regidor Francisco León serien donats d’alta a la 
Seguretat Social quan finalitzessin les seves baixes” 
 
Pregunta: 
 
En quina situació es troben aquests dos regidors, o sigui, estan donats d’alta ja per 
part de l’Ajuntament a la Seguretat Social? 
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Resposta: El senyor Alcalde contestà que ja havien estat donats d’alta, la regidora 
Míriam Remolà el 21 de març i el regidor Francisco León el 9 de març. 
 
 
Tercera.- COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Segons el Decret núm. 643, de data 2/9/16 entra a formar part d ela Junta de Govern 
Local un nou regidor d’ERC, 
 
Preguntes: 
 

a) És responsable i coherent que en la Junta de Govern Local formin part regidors 
sense cap experiència municipal, ni regidoria assignada, havent-hi uns altres 
del seu mateix partit que sí la tenen? 

b) No serà motivada la decisió per acontentar a regidors sense retribució 
econòmica, malgrat la seva falta d’experiència i poca alternativa a l’hora 
d’aprovar decisions dins la Junta? 

 
Resposta: El regidor Joaquim Ferriol contestà que sí que era responsable, perquè si 
l’experiència municipal fos un plus, sempre serien els mateixos, sense anar més lluny 
el senyor Millán era un nou regidor i podria haver format part del govern. Manifestà que 
eren adscrits a la regidoria perquè eren regidors amb poca dedicació i era la manera 
que estiguessin assabentats i prenguessin part de les decisions del govern, cosa que 
resultava enriquidora per al propi govern. El regidor Francisco Javier Millán digué que 
això no era una comunitat de veïns; contestant-li el regidor Ferriol que tot i que la Junta 
de Govern estava composada per sis membres, hi participaven els quinze membres de 
l’equip de govern. 
 
 
Quarta.- NETEJA D’ESPAIS PÚBLICS 
 
Segons tenim entès hi ha hagut diverses queixes sobre la neteja dels espais públics 
d’aquest municipi, que ja vénen de legislatures anteriors, com el parc del col·legi Rosa 
Oriol, el parc del col·legi Martí i Pol, el patinòdrom, el parc Ibáñez, el carrer Major, el 
parc del barri Sant Joan, etc. 
 
Preguntes: 

a) Quin programa de neteja d’espais  públics té el govern municipal? 
b) No es trist que els veïns es queixin per falta de neteja dels espais públics 

durant tants anys? 
c) Quines mesures va a prendre aquest govern per esmenat aquestes 

deficiències? 
 
Resposta: El regidor Albert Iglesias recordà que durant els darrers vuit anys el regidor 
responsable de la neteja havia estat del grup del PP; replicant el regidor Francisco 
Javier Millán que creia que s’equivocava. El regidor Albert Iglesias insistí en què el 
regidor era del Partit Popular, i llegí quin era el personal i les freqüències de les 
neteges. Manifestà que també era trist que fossin els propis veïns els que embrutessin, 
per això es prendrien mesures, com la informació del problema del incivisme, la 
col·laboració ciutadana i la denúncia i posterior sanció dels actes incívics. 
 
 
 
 



20 
 

Cinquena.- VORERA MOLT PERILLOSA A CAN SALGOT 
 
Des de fa anys els veïns de Can Salgot han sol·licitat a l’ajuntament que posin solució 
al problema d ela vorera que està situada davant del Passeig Sant Valerià nº 180, just 
en l’entrada del Condis, doncs ni poden caminar per ella la gent gran ni els cotxes amb 
nens petits. Està sense asfaltar i amb pedres al damunt, havent d’ocupar la calçada 
amb el perill que això comporta. 
 
Pregunta: 
 
Algun dia s’atrevirà aquest Ajuntament a solucionar aquets problema o espera que es 
converteixi en “punt negre... per als vianants” per esmenar-ho? 
 
Resposta: La regidora Lourdes Estéfano contestà que no li constava aquesta 
incidència, que en prenia nota i que ho mirarien, tot i que creia que hi havia un error en 
l’adreça. 
 
 
Sisena.- CASAL GENT GRAN A PALAUDÀRIES 
 
En el Ple de 25 de setembre de 2015 el Partit Popular va presentar la següent 
pregunta: 
 

a) En el pressupost del 2015 es va destinar una partida de 50.000€ per a la 
redacció del Casal d’Avis de Palaudàries. 

b) En quina fase es troba el projecte? 
c) Està previst que apareguin en els pressupostos del 2016 una partida per a 

l’execució de les obres? 
 

Resposta: la regidora Lourdes Estéfano contestà que amb el nou POUM s’havia 
pogut estudiar la reubicació del Casal i construir un edifici al costat del Centre Cívic 
de Palaudàries Escola Bressol i del CAP, per tot això s’havia sol·licitat oferta a 
diferents despatxos per la redacció d’un nou projecte i estava previst per al 
pressupost 2016. 

 
Pregunta: 
 

a) En quin estat es troba la redacció del projecte? 
b) Quan està previst que comencin les obres? 

 
Resposta: La regidora Lourdes Estéfano contestà que una vegada aprovada avui la 
licitació, es publicaria als butlletins i es tindrien 26 dies per presentar ofertes, que  
l’adjudicació l’hauria de fer el Ple, i que estava prevista pel mes de novembre o de 
desembre. 
 
 
En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència donà per 
acabada la sessió, essent les 20.30 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta, 
que signen l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 
 

 
L’ALCALDE                          LA SECRETÀRIA 


