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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL DIA 
19 D’OCTUBRE DE 2017 
 
 
Lliçà d’Amunt, 19 d’octubre de 2017. 
 
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,  
Albert Iglesias Boza, Fran Sánchez Castilla, Lourdes Maria Estéfano Orozco, Joaquim 
Ferriol i Tarafa, Iban Martínez Asensio, Míriam Remolà i Elvira, Mercedes Mateo 
Fiérrez, Francisco Manuel León Cuenca, Antonio Polo Lama, Manel Busquets i Mateu, 
Francisco Javier Millán Vidal i Jordi Regales Pou. S’han excusat la regidora Ma. 
Àngela Roca Corts i el regidor Felip Tura i Torra. Foren assistits per la Secretària 
accidental de la Corporació, senyora Gemma Navarro i Medialdea, i per l’Interventor 
municipal senyor Antoni Hierro Medina. 
 
 
1 – DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es donà compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des del dia 3 de juliol al 7 de 
setembre de 2017, que van del número 521/17 al 744/17 dins del llibre de Registre de 
Decrets de l’Ajuntament. 
 
 
2 – DONAR COMPTE DELS DECRETS DE MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS 
MUNICIPAL 
 
Es donà compte dels següents decrets” 
 

“DECRET núm. 723 
 
Lliçà d’Amunt, 4 de setembre de 2017 
 
Per Decret d’Alcaldia número 98 del dia 11 de febrer de 2016 es van efectuar 
diferents delegacions. 
 
Així mateix per Decret d’Alcaldia número 96 de data 11 de febrer de 2016 i número 
643 de data 2 de setembre de 2016, es van nomenar els membres de la Junta de 
Govern.  
 
En ús de les atribucions atorgades pels articles 43.4 i 43.5 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 56.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local 
a Catalunya, i 21.3 i 23 de la Llei 7/85 de 2 d’abril de la Llei Reguladora de Bases 
de Règim Local. 
 
HE RESOLT 
 
Primer.- Revocar les següents funcions delegades en data 11 de febrer de 2016: 
 
- Regidor Sr. Joaquim Ferriol Tarafa, Delegació genèrica i extensa en matèria de 
Transport Públic i Mobilitat i Urbanisme.  
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- Regidor Sr. Iban Martínez Asensio, Delegació genèrica i extensa en matèria de 
Companyies de serveis, Comerç, Consum, Turisme i Empresa. Així mateix  revocar-
li les funcions d’adjunt en matèria d’Hisenda. 
  
- Regidora Sra. Míriam Remolà Elvira, Delegació genèrica i extensa en matèria de 
Barris i Joventut. Així mateix revocar-li les funcions d’adjunta en les matèries de 
Cultura.  
 
- Regidora Mercedes Mateo Fiérrez les funcions d’adjunta en matèries de Transport 
Públic i Mobilitat i en matèria de Barris. 
 
- Regidor Felip Tura Torra les funcions d’adjunt en matèria de Companyies de 
serveis, Comerç, Consum, Turisme i Empresa. 
 
Segon.- Cessar als senyors Jordi Regales Pou i Mercedes Mateo Fiérrez com a 
membres de la Junta de Govern Local. 
 
Tercer.-  Aquesta resolució tindrà efectes immediats. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats. 
 
Cinquè.- Del present Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que 
celebri i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, en acompliment de l’article 46 
del vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals.” 
 
 
“DECRET núm. 725 
 
Lliçà d’Amunt, 4 de setembre de 2017 
 
De conformitat al que disposen els article 20.b i 23 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Modificar la composició de la Junta de Govern Local que, sota la 
Presidència de l’Alcalde, estarà integrada pels següents Regidors: 
 
- Sr. Jordi Juárez Heredia 
- Sr. Antonio Polo Lama 
- Sr. Manel Busquets Mateu 
- Sra. Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
- Sr. Francisco León Cuenca 
 
Segon.- Del present Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que 
celebri i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, en acompliment de l’article 44 
del vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Local. 
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“DECRET núm. 765 
 
Lliçà d’Amunt, 18 de setembre de 2017 
 
Per Decret d’Alcaldia del dia 11 de febrer de 2016 es van efectuar diferents 
delegacions. 
 
En ús de les atribucions atorgades pels articles 43.4 i 43.5 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 56.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local 
a Catalunya, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril de la Llei Reguladora de Bases de 
Règim Local, HE RESOLT 
 
Primer.- Modificar les delegacions efectuades en data 11 de febrer de 2016, i 
efectuar una Delegació pels assumptes que es diran, en benefici dels següents 
Regidors: 
 
- Sr. Jordi Juárez Heredia, Delegació genèrica i extensa en matèria d’Hisenda, de 
Recursos Humans i de Noves Tecnologies. 
 
- Sr. Antonio Polo Lama, Delegació genèrica i extensa i matèria de Centres Cívics i 
locals socials, Cooperació, Atenció al Ciutadà, Comerç, Consum, Turisme, Empresa 
i Ocupació. 
 
- Sr. Manuel Busquets Mateu, Delegació genèrica i extensa en matèria d’Esports, 
Transport públic, Mobilitat i Companyies de Serveis. 
 
- Regidora Sra. Maria del Mar Pedrerol Villarroya, Delegació genèrica i extensa en 
Gent Gran, Salut Pública i Barris. 
 
- Regidor Sr. Fran Sánchez Castilla, Delegació genèrica i extensa en Acció Social, 
Educació i Joventut. 
 
- Regidor Sr. Albert Iglesias Boza, Delegació genèrica i extensa en matèria de 
Cultura, Comunicació i relacions institucionals.  
 
- Regidora Sra. Lourdes Estéfano Orozco, Delegació genèrica i extensa en matèria 
d’Obres, Infraestructures i Equipaments, Habitatge i Urbanisme. 
 
- Regidor Sr. Francisco León Cuenca, Delegació genèrica i extensa en matèria de 
Participació i transparència, Medi Ambient i Residus. 
 
Els delegats hauran d’acceptar expressament aquesta delegació i la mateixa serà 
revocable o modificable, en qualsevol moment, amb independència de la facultat 
d’advocació que es conserva pel delegant. 
 
Segon.- Del present Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que 
celebri i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, en acompliment de l’article 44 
del vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals.” 

 
Acabada la lectura, el Sr. Alcalde explicà que s’havia fet de manera de lligar diferents 
matèries transversals buscant la coherència, per a que la maquinària funcionés 
correctament. 
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El regidor Francisco Javier Millán puntualitzà que se n’havia donat compte a la segona 
sessió que es celebrava i no pas a la primera. Dit això donà lectura al següent escrit: 
 

“Manifestar nuestra extrañeza de que siga de socio del gobierno municipal el 
regidor del PDeCat, Sr. Manuel Busquets, ya que no entendemos cómo aunque 
solo sea por ética política, no se haya retirado ya del gobierno, tal y como hicieron 
sus compañeros de Junts pel Sí, grupo al que él pertenece, así como los 6 
regidores de ERC de Lliçà d’Amunt, que se retiraron del gobierno de nuestro 
municipio. Y tampoco entendemos cómo este grupo político que chantajeó 
políticamente al gobierno municipal a la hora de formar gobierno, vetando nuestra 
entrada al mismo pero aceptando la entrada de 8 regidores cuando solo hacían 
falta 2 para formar gobierno, todavía no haya roto el pacto que firmó en su día con 
el grupo socialista, aunque solo sea por dignidad política”. 

 
El Sr. Alcalde contestà que no s’havia donat compte al primer Ple perquè per acord de 
tots els grups polítics, inclòs el grup del PP, es va acordar que no es passaria en el 
primer Ple, i ara quedava malament que ho negués. Continuà dient que en el mandat 
municipal, per tirar endavant els projectes s’havien de deixar de banda les sigles, i 
aquests comentaris fàcils del Sr. Millán no tenien perquè donar-se. Explicà que havia 
estat a Brussel·les amb altres alcaldes i majoritàriament cap havia tingut trencament, i 
no tenia sentit intentar buscar-hi tres voltes no tenia sentit. 
 
El regidor Manel Busquets manifestà que ell no s’havia de justificar de res, que quan 
ERC havia decidit marxar ho havia fet per uns motius i en cap moment s’havia de 
barrejar el tema de municipis amb el tema de país, que hi havia ganes de treballar i 
d’entesa i calia que cadascú es preocupés de casa seva. El regidor Francisco Javier 
Millán digué que no sabia per quin país treballava; contestant el Sr. Busquets que 
treballava per Catalunya i per al seu poble. 
 
 
3 – MODIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT A ALTRES ORGANISMES 
 
Es donà compte de la següent proposta d’acord: 
 

“Atès que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt forma part d’altres Organismes de Règim 
Local o està representat en altres Institucions. 
 
Atès que el ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 2 de juliol de 2015, va designar 
els representants de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt en aquestes Entitats. 
 
Vist el nou cartipàs municipal, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, s’acorda 
sotmetre al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Deixar sense efecte els nomenaments de representants de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt següents: 
 
- Sr. Joaquim Ferriol Tarafa, com a representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 

a la Mancomunitat de la Vall del Tenes 
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- Sr. Albert Iglesias Boxa, com a representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a 
l’Agrupació de Defensa Forestal l’Alzina. 
 

- Sra. Míriam Remolà Elvira, com a representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
a l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 
 

- Sr. Iban Martínez Asensio, com a representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. 
 

- Sr. Francisco Javier Millán Vidal, com a representant de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt al Consorci Localret. 

 
Segon.- Nomenar al Sr, Manel Busquets Mateu, representant de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt a la Mancomunitat de la Vall del Tenes. 
 
Tercer.- Nomenar al Sr. Ignasi Simon i Ortoll, representant de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt a l’Agrupació de Defensa Forestal l’Alzina. 
 
Quart.- Nomenar al Sr. Francisco Manuel León Cuenca, representant de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat. 
 
Cinquè.- Nomenar al Sr. Francisco Manuel León Cuenca, representant de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Conso4rci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental. 
 
Sisè.- Nomenar al Sr. Manuel Busquets Mateu representant de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt al Consorci Localret.” 

 
Oberta la deliberació, el Sr. Alcalde manifestà que la seva voluntat era la de buscar la 
màxima eficàcia en quant a la relació amb altres organismes externs, com per exemple 
en el seu cas que portava protecció civil, el millor era que fos ell mateix el  
representant a l’ADF, igual que en el cas de residus per part del Sr. León. El 
començament del mandat es va prendre una decisió pel fet de governar només el PSC 
i per arribar a consensos es va donar representació a tothom, però a la vegada es 
perdia eficàcia, i això era el que s’havia volgut millorar. 
 
El regidor Joaquim Ferriol manifestà que estaria bé que els companys d’ICV-EUiA i del 
PDCAT expliquessin perquè s’alineaven amb aquesta solució. Pel que feia a  
l’eficiència o eficàcia que el regidor responsable de cada àrea assumís la 
representació del Ple a altres organismes, seria positiu en alguns casos però en 
d’altres no. Continuà dient que la posició política era clara, que el govern agafava 
competències saltant-se pactes previs sense tenir en compte a l’oposició, i que si bé 
ho hauria d’acceptar, no li semblava correcte. Comentà també que Lliçà d’Amunt havia 
votat a cinc grups polítics diferents i que aquests havien de tenir representativitat en 
organismes, i que hi havia organismes que eren sectorials però altres, com la 
Mancomunitat, no ho eren. Acabà dient que ERC havia sortit del govern per una 
posició concreta, i que optaria per consensos de poble, però l’actitud dels tres grups 
del govern faria que es trenquessin els consensos, perquè cadascú era responsable 
dels seus actes. 
 
El Sr. Alcalde li contestà que a la comissió informativa s’havien explicat els motius i 
allà s’hauria pogut debatre, perquè es tractava d’un tema de funcionalitat. Així com a 
l’EMO es considerava que havia d’estat tota la representació, a la Mancomunitat on el 
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millor era que hi estiguessin els grups polítics del govern, atès que qui ostentava el 
govern ostentava la representativitat. 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que s’hagués hagut de debatre abans de les 
comissions informatives, que en el cas de l’EMO en mandats anteriors, sempre havia 
estat integrada només per l’equip de govern, i que no es podien equiparar les 
competències de gestió amb les competències de representació. Afegí que quan 
s’havia reprovat el regidor Millán no se li havia retirat la representació a Localret, i 
també que en el debat de 2017 ja havien proposat que l’Ajuntament estigués 
representat per tos el grups segons els resultats de les eleccions. 
 
El Sr. Alcalde digué que intentaven evolucionar i amb l’experiència canviar i li recriminà 
que defensava postures que abans no defensava; contestant el regidor Ferriol que era 
l’Alcalde el que havia defensat que a l’EMO hi hagués representació de tots quan 
abans no era així, i insistí en saber l’opinió dels altres grups. 
 
El regidor Francisco León digué que era una decisió de l’equip de govern que trobava 
del tot lògica, pel que feia a la Mancomunitat un grup de l’equip de govern volia estar-
hi representat i es va decidir que fos així. 
 
El regidor Manel Busquets digué que el Sr. Ferriol s’havia reunit amb els altres grups 
per demanar-los explicacions però que amb ell no ho havia fet. Pel que feia al tema de 
la Mancomunitat, manifestà que quan ERC estava a l’equip de govern ell havia entès 
que el grup municipal amb menys representació havia de cedir i per això ho havia fet, 
però en aquests moments, el marxar ERC, entenia que el seu grup havia d’agafar la 
representació a la Mancomunitat. 
 
El regidor Francisco Javier Millán digué que creia coherent el que proposava l’equip de 
govern i hi votaria a favor. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pel vot favorable dels grups PSC (6), ICV-
EUIA (2), PP (1) i CIU (1). Votaren en contra els regidors d’ERC (5). 
 
 
4 – MODIFICACIÓ DE LES DEDICACIONS I RETRIBUCIONS DELS REGIDORS 
 
Es donà compte de la següent proposta d’acord: 
 

“El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia16 de febrer de 2016, va acordar les 
dedicacions i retribucions de diferents regidors amb delegació de funcions i 
dedicació parcial. 
 
Vistes les modificacions en el cartipàs municipal, 
 
De conformitat amb allò disposat en la legislació aplicable, que assenyala les 
retribucions i indemnitzacions per als membres de les Corporacions, article 75 i 
concordants de la Llei de Bases de Règim Local. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:  

 
Únic.- Modificar la dedicació i retribucions dels regidors següents: 
 
- Sr. Fran Sánchez Castilla amb una dedicació de 28 hores setmanals i una 

retribució de 28.000 euros bruts a l’any. 
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- Sra. Maria del Mar Pedrerol Villarroya, amb una dedicació de 20 hores 

setmanals i una retribució de 20.000 euros bruts a l’any. 
 

- Sr. Manel Busquets Mateu, amb una dedicació de 30 hores setmanals i una 
retribució de 30.000 euros bruts a l’any. 
 

- Sr. Francisco León Cuenca, amb una dedicació de 23 hores setmanals i una 
retribució de 23.000 euros bruts a l’any. 
 

- Sr. Antonio Polo Lama, amb una dedicació de 23 hores setmanals i una 
retribució de 23.000 euros bruts a l’any.” 

 
Acabada la lectura, el Sr. Alcalde explicà que dins de les disponibilitats dels regidors hi 
havia qui podia dedicar més temps, assumia més competències i incrementava les 
hores amb el mateix criteri de preu. Indicà que amb els canvis retributius s’augmentava 
en 28.000 euros, però es reduïen en relació a l’equip de govern anterior en 32.000 
euros, cosa que de cara a la corporació era un estalvi. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pel vot favorable dels grups PSC (6), ICV-
EUIA (2) i CIU (1). Votaren en contra els regidors d’ERC (5) i del PP (1). 
 
 
5 – APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS PER AL 2018 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i 
alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i 
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten 
que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, 
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 
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Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció, i el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa sotmetre al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que 
haurà de regir per a l’exercici 2018 i següents, així com el seu text refós. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació 
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text 
refós: 
 
- Ordenança Fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles  
- Ordenança Fiscal número 18 reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques 
- Ordenança Fiscal número 8 reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 
- Ordenança Fiscal número 10 reguladora de la Taxa de cementiri municipal 
- Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini 
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general 
- Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis relacionats 
amb els animals de companyia i per concessió de llicència per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos. 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text de les Ordenances fiscals modificades, durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província i a un dels diaris de major 
difusió de la 
província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.2.” 

 
Acabada la lectura, el Sr. Alcalde manifestà que aquest any no s’havien produït grans 
canvis, que el criteri general era d’increment 0, i que s’havia fet l’actualització a la 
normativa de la Diputació. Les petites modificacions que s’havien produït eren:  
 

- A l’impost de Bens Immobles, s’introduïa la bonificació del 50% per qui posés 
plaques solars quan no estava obligat per llei. 
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- A l’impost d’Activitats Econòmiques, el canvi era normatiu igual que en el de 
llicències d’activitats. 

- A la taxa del cementiri s’introduïa la tarifa per la recuperació de nínxols no 
utilitzats i es posava arrendament en lloc de concessió. 

- A la d’animals de companyia s’arrodonien les tarifes i s’incorporaven nous 
serveis. 

 
El regidor Joaquim Ferriol aclarí que la bonificació de l’impost de béns immobles seria 
durant cinc anys i criticà que no es modifiquessin dues taxes que recaptaven més 
diners del que costava el servei, la d’escombraries i la de clavegueram. 
 
El Sr. Alcalde li contestà que podia semblar que ingressessin més si només es 
miraven les factures, però també hi havia l’adquisició de vehicles i s’havien de tenir en 
compte altres factors. Afirmà, així mateix, que en deu anys que portava d’Alcalde 
s’havia reduït la taxa d’escombraries fins a tres vegades.  
 
El regidor Joaquim Ferriol manifestà que l’error en les escombraries era que només 
s’havien comptat les despeses i no els ingressos i que considerava que estaria bé tenir 
uns estudis econòmics per justificar que les taxes que no es canviaven continuaven 
essent correctes. Pel que feia al clavegueram afirmà que la inversió era inferior al 
recaptat. El Sr. Alcalde li contestà que les obres segons el conveni a signar amb el 
Consorci serien de 195.000€. 
 
El regidor Francisco Javier Millán digué que continuava veient abusius els impostos 
d’escombraries i de Béns Immobles i sol·licità un esforç més gran de l’Ajuntament; 
contestant el Sr. Alcalde que el municipi tenia unes despeses que feien difícil rebaixar 
les taxes i els impostos, quan aquests portaven molts anys congelats.  
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pel vot favorable dels grups PSC (6), ERC 
(5). EUIA (2) I CIU (1), que constitueixen majoria absoluta legal. Votà en contra el grup 
del PP (1). 
 
 
6 – APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I EL 
CONSORCI BESÒS – TORDERA RELATIU AL SERVEI DE NETEJA DE LA XARXA 
DE CLAVEGUERAM 
 
Es donà compte de la següent proposta d’acord: 
 

“L’Ajuntament té interès en què es dugui a terme la gestió del manteniment de la 
neteja de la xarxa de sanejament del municipi, per tal d’aconseguir una evacuació 
correcta de les aigües residuals que asseguri el compliment de les tasques 
higièniques, antiinundacions i ambientals del sistema.  
 
El Consorci Besòs Tordera amb la finalitat de satisfer les necessitats del medi fluvial 
de la conca del riu Besòs té interès en assolir un sanejament de les aigües 
residuals el més complert possible. 
 
De conformitat al que estableixen els articles 303 i següents del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, a través de convenis es pot realitzar la 
cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en assumptes d’interès 
comú. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, s’acorda 
sotmetre al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer: Aprovar el contingut del Conveni de Cooperació interadministrativa entre 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i el Consorci Besòs Tordera relatiu al servei de neteja 
de la xarxa de clavegueram.  
 
Segon: Autoritzar al Sr. Alcalde per la signatura de l’esmentat Conveni. 
 
Tercer: Comunicar aquest acord al Consorci Besòs Tordera, per tal de poder 
formalitzar l'esmentat conveni.” 

 
Oberta la deliberació, el senyor Alcalde explicà que l’any 2017 es tenia signat un 
conveni amb el Consorci però els preus eren cars i les solucions no eren eficients, i per 
això es va resoldre fer el servei internament, que en aquests moments s’havia treballat 
en un nou conveni atès que no s’arribava a tot el que s’exigia i no es tenia suficient 
personal per fer tasques preventives. El nou conveni establia preus més competitius i 
un sistema diferent, amb més garanties que l’anterior. A més tindria com a avantatja 
que tenir el conveni signat permetia accedir a subvencions diferents. 
 
Posta a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables dels grups PSC (6), 
ICVEUIA (2), CIU (1) i PP (1), que constitueixen majoria absoluta legal. S’abstingués 
de votar el grup d’ERC (5). 
 
 
7 – APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DELS 
CASALS MUNICIPALS DE GENT GRAN DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 25 de maig de 2017, va aprovar 
inicialment el Reglament de règim intern dels casals municipals de gent gran de 
Lliçà d’Amunt. Aquest acord va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província del 
dia 20 de juny de 2017, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 19 de 
juny de 2017, al diari EL PUNT del dia 12 de juny de 2017 i al Tauler d’edictes. 
  
Durant el període d'informació pública, no s'han presentat al·legacions, però sí que 
s’han observat errades ortogràfiques i introduït petits canvis de redactat per fer-lo 
més entenedor. 
 
Atès que, en cap cas, els canvis introduïts suposen modificacions substancials al 
reglament inicialment aprovat. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es 
proposa al Ple l'adopció del següents acords: 
 
1r.- Aprovar definitivament, amb les modificacions incorporades després del període 
d'informació pública, el Reglament de règim intern dels casals municipals de gent 
gran de Lliçà d’Amunt.  
 
2n.- Publicar aquest acord amb el text íntegre del reglament al Butlletí Oficial de la 
Província i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del 
butlletí en què s’hagi publicat íntegrament el text. “ 

 
Acabada la lectura, la regidora Maria del Mar Pedrerol explicà que el mes de maig 
s’havia aprovat inicialment el Reglament, i que tot i no haver-se presentat al·legacions 
s’havien mantingut reunions amb diferents actors dels casals, de les quals s’havia 
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desprès que hi havia aspectes que es podien millorar, en cap cas es podien considerar 
errors, sinó ajustos per fer-lo més entenedor. 
 
Posta a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables dels grups PSC (6), 
ICVEUIA (2), CIU (1) i PP (1), que constitueixen majoria absoluta legal. S’abstingué de 
votar el grup d’ERC (5). 
 
 
En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència donà per 
acabada la sessió, essent les 20,00 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta, 
que signen l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 

 
 
L’ALCALDE                          LA SECRETÀRIA 

 
 
 
 


