
 
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL DIA 31 DE MAIG DE 
2018 
 
 
Lliçà d’Amunt, 31 de maig de 2018. 
 
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, Mercedes Mateo Fiérrez, 
Francisco Manuel León Cuenca, Antonio Polo Lama, Francisco Javier Millán Vidal, Manel 
Busquets i Mateu, Jordi Regales Pou, Àngela Roca i Corts i Felip Tura i Torra. S’ha excusat la 
regidora Míriam Remolà i Elvira. Foren assistits per la Secretària accidental de la Corporació, Sra. 
Gemma Navarro i Medialdea i per l’Interventor municipal Sr. Antoni Hierro Medina. 
 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
Posat en consideració dels membres del Ple municipal l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària 
efectuada pel Ple municipal el dia 22 de març de 2018, aquesta fou aprovada per unanimitat. 
 
 
2 - DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es donà compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des del dia 6 de març a l’11 de maig de 2018, 
que van del número 230 al 603/18 dins del llibre de Registre de Decrets de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt. 
 
 
3 – DONAR COMPTE DEL DECRET DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017 
 
Es dona compte del següent Decret de l’Alcaldia: 
 

“El Sr. Alcalde per Decret número 640, del dia 21 de maig de 2018, va resoldre el següent: 
 
“Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2017, de conformitat amb les 
dades que reflecteixen la comptabilitat municipal executada durant l’esmentat exercici i de 
conformitat amb la documentació obrant a l’expedient. 
 
Segon.- Donar compte de la liquidació del Pressupost al Ple municipal en 
la primera sessió que celebri. 
 
Tercer.- Donar compte de la liquidació del Pressupost  de l’exercici 2017 a 
l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, als efectes 
legalment establerts.” 

 



 
 

 

En compliment de la mateixa resolució i vist el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Temes Sectorials, es dóna compte al Ple del decret d’Alcaldia número 640 
del dia 21 de maig de 2018. 

 
Acabada la lectura, el regidor Jordi Juárez explicà  que el pressupost final havia estat de 
18.700.000 euros, amb un romanent de tresoreria de al voltant de 4.000.000 d’euros, i destacà 
que havien estat capaços de reduir l’endeutament al 30%. Acabà dient que s’havien tirat endavant 
les inversions i continuat millorant serveis, que inclús s’havien ampliat, i tot això reduint un 10% 
l’endeutament. 
 
El regidor Joaquim Ferriol manifestà que esperava una explicació més qualitativa del que 
representava l’augment d’ingressos de tres milions d’euros respecte als de l’any anterior, i també 
de l’augment de la despesa. També preguntà que, més enllà que el decret fos correcte o no, més 
enllà del romanent de tresoreria, quina era la valoració política de l’equip de govern, i acabà 
afirmant que hi havia augment d’ingressos però no tant de despesa, i es preguntava per què.  
 
El senyor Alcalde digué que aquestes preguntes les volien contestar amb els comptes, però que 
no hi havia inconvenient en dir-ho ara: Afirmà que la qüestió era que el govern central no permetia 
gastar més, encara que hi haguessin més ingressos ordinaris. Digué així mateix que hi havia un 
sostre de despesa, i que la FMC i l’ACM estaven lluitant per elevar aquest sostre. 
 
El regidor Jordi Juárez digué que el pressupost, tant en despeses com en ingressos, resultava 
equilibrat; contestant el senyor Joaquim Ferriol que les obligacions reconegudes eren molt 
inferiors als ingressos. El senyor Alcalde digué que els ingressos extraordinaris eren pocs, que 
s’estaven recuperant els nivells d’anys anteriors, que només es podien destinar 600.000 euros a 
la despesa per a inversions i que per això ara s’estava lluitant per a què les administracions que 
havien complert els objectius poguessin gastar més. 
 
A continuació el regidor Francisco Javier Millán donà lectura al següent escrit: 
 

“Solo queríamos puntualizar 2 temas referentes a este Decreto: 
 
El primero es que seguimos sin entender el motivo de no convocar la Comisión Informativa de 
Hacienda, como se ha realizado cada año, para debatir este decreto, no siendo válidas para 
nosotros las explicaciones que nos dieron hace unos días, al decirnos que como se trataba de 
un solo punto para tratar, lo habían incluido en la Comisión Informativa de temas Sectoriales. 
Les recordamos que ha habido comisiones Informativas hasta ahora con solo un único punto y 
no se han derivado a otras Comisiones Informativas. 
 
Y en segundo lugar, informarles que no apoyamos este decreto de Liquidación de los 
Presupuestos del 2017, puesto que los años 2016 y 2017, como ustedes recordarán y todo el 
municipio también, tanto el PSC, como ERC. EUIA y PSCAT, nos hicieron un cordón sanitario 
en toda regla al grupo político del PP de Lliçà d’Amunt, pasando a ser el 
único partido en a oposición, por lo que no pudimos participar en dichos 
presupuestos, y como colofón a sus estrategias políticas nos presentaron 
una moción de reprobación a un regidor, cuando estas mociones se suelen 
presentar contra miembros de algún regidor del gobierno municipal y no al 
revés, un despropósito en toda regla.” 

 
El senyor Alcalde contestà que es tractava d’un “donar compte” i que, per tant, 
no calia passar-ho a aprovació. Manifestà també que quan s’aprovava el 



 
 

 

pressupost el regidor d’hisenda convocava a tothom, i es feien reunions quan s’aprovaven els 
comptes per tal que el regidor i l’Interventor aclarissin dubtes, però la liquidació només era un 
donar compte. Acabà dient que els números eren bons però no es podia gastar més per les 
limitacions imposades per l’Estat. 
 
 
4 – VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM DE CAN MALÉ SUD 6 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 22 de març de 2018 va verificar el text Refós de la 
Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal en el sector de Can Malé, SUD-6 de Lliçà 
d’Amunt. 
 
Tramès l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per la seva aprovació i 
publicació, aquesta, en sessió de 8 de maig de 2018, va acordar mantenir suspesa la 
publicació al DOGC i conseqüent executivitat de l’acord d’aprovació definitiva fins que es 
presentés un nou text refós verificat pel Ple que incorporés diferents prescripcions. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme, es proposa al Ple l’adopció 
del següent acord: 
 
Primer.- Verificar el Text Refós de l Modificació del Pla d’ordenació Urbanística municipal en el 
sector de Can Malé, SUD-6, de Lliçà d’Amunt, incorporant les prescripcions assenyalades per 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 
Segon.- Trametre el Text Refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.” 

 
Oberta la deliberació, la regidora Lourdes Estéfano explicà que hi havia un parell de temes del 
redactat, que el més important era la diferència de sostre d’aprofitament que hi havia entre la 
parcel·la de la pirotècnia i Can Malé, i que s’havia de justificar la zona verda i fer plànols. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
5 – APROVACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU SOBRE CONDICIONS DE TREBALL DEL 
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Els representants dels treballadors i la representació de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha 
discutit i negociat un nou conveni per als anys 2018-2020. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, 
es proposa al Ple l’Adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni col·lectiu sobre les condicions de treball del 
personal laboral de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i els annexos del col·lectiu 
del servei de neteja, del col·lectiu del servei de recollida de residus i neteja 



 
 

 

viària, del col·lectiu de la biblioteca, del col·lectiu de les Escoles Bressol i del col·lectiu de la 
Brigada d’0obres i elèctrica. 
 
Segon.- Trametre tota la documentació al Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya.” 

 
Oberta la deliberació, el regidor Jordi Juárez explicà que era un Conveni que havia costat una 
mica de tancar, però que amb la bona voluntat d’ambdues parts s’havia  aconseguit arribar a una 
acord. S’havien millorat ajuts socials i el redactat del conveni incorporant els annexes dels 
diferents col·lectius. També s’havien regulat les hores extres, les dietes, nous ajuts al personal de 
l’Ajuntament per quotes d’escola bressol, la cobertura d’incapacitat temporal, que el personal de 
neteja a partir de l’1 de gener del 19 passés a 37,5 hores setmanals en comptes de les 40 
actuals, que s’estava efectuant una valoració de llocs de treball i que també s’establia per als 
treballadors majors de 55 anys una segona activitat. 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que això era una qüestió de gestió de l’equip de govern i si hi 
havia acord amb els treballadors, cap problema. 
 
El regidor Francisco León explicà que no havia estat un Conveni fàcil, que es portava dos anys 
treballant, i que l’Ajuntament n’hauria volgut un altre i els treballadors també, considerant que un 
tema important era el de la regularització dels llocs de treball. 
 
El regidor Manel Busquets comentà que quan es parlava de conveni no era mai un tema fàcil, 
però un conveni que no deixava satisfeta a cap de les dues parts és que era un bon conveni.  
 
La regidora Àngela Roca digué que si tothom hi estava d’acord, el seu grup també. 
 
El senyor Alcalde acabà agraint als treballadors l’esforç realitzat. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
6 – AFERS URGENTS 
 
No se n’han presentat. 
 
 
7 – MOCIONS 
 
7.1.- MOCIÓ DE SUPORT A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA DE 
CIUTADANIA 
 
Es donà compte de la següent Moció presentada pel Grup Municipal Socialista: 

 
“La renda garantida de ciutadania va ser aprovada el juliol de 2017 per 
unanimitat de tots els grups polítics amb representació al Parlament de 
Catalunya. Aquesta aprovació va ser fruit de la Iniciativa Legislativa Popular 
impulsada per la Comissió Promotora de la Renda Garantida, formada per 
desenes d'entitats socials, sindicats i partits polítics, i té com a objectiu el 



 
 

 

desenvolupament de l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia amb la finalitat d'assegurar els 
mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de 
pobresa, per tal de promoure llur autonomia i participació activa en la societat. 
 
La Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, va començar a aplicar-se 
el passat 15 de setembre de 2017. Més de 300.000 persones s'han informat d'aquest nou dret 
subjectiu mitjançant el telèfon gratuït, la plana web i l’assistent  virtual del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, les oficines de Treball i les Oficines d’Afers Socials i Famílies 
 
Mig any després de la seva posada en marxa, i segons les dades facilitades pel mateix 
departament al mes de febrer de 2018, 20.334 persones que han demanat cita prèvia per 
tramitar la renda garantida encara estan pendents de ser ateses. S'han obert 36.000 
expedients, dels quals s'estan resolent uns 4.000 (un 5,3% dels expedients). Per tant, podem 
afirmar que fins el febrer, encara més de 51.000 persones estaven esperant una resolució per 
part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, bé per concertar una cita prèvia o 
perquè el seu expedient sigui resolt. 
 
La posada en marxa de la renda garantida de ciutadania permet incloure, dins del sistema de 
protecció català, la garantia de rendes, amb l'objectiu que cap família a Catalunya tingui 
ingressos per sota de l'índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). Les famílies 
sol·licitants han d'acreditar la manca d'ingressos suficients per poder optar a la renda 
garantida, durant els 6 mesos anteriors a la sol·licitud, a més d'altres requisits recollits en la 
Llei. La manca de celeritat en la seva tramitació perpetua i agreuja la situació de manca 
d'ingressos d'aquestes famílies. 
 
Si bé és cert que aquelles famílies que cobraven la Renda Mínima d'inserció han passat a 
cobrar automàticament la renda garantida de ciutadania, la gran majoria dels nous beneficiaris 
que van sol·licitar-la a partir del 15 de setembre de 2017 estan encara a l'espera de resolució. 
 
La tramitació de l’accés a aquest nou dret subjectiu per part del departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies ha estat poc efectiva: hi ha sol·licitants sense cita prèvia tot i haver-la 
demanat fa mesos, el programes informàtics no estaven suficientment testats i validats i la 
seva implantació ha estat desigual al conjunt dels organismes implicats en la tramitació. S’ha 
fet una distribució poc efectiva dels professionals contractats com a reforç per a la gestió 
d'aquesta prestació i una formació desigual i poc acurada dels/les gestors/es. Es realitzen 
requeriments de  documentació ja presentada que provoquen un allargament dels terminis. Es 
detecten resolucions denegatòries poc o vagament motivades i problemes en l'admissió com a 
perceptors de la renda garantida a persones sense sostre. Aquests casos, junt amb d'altres, 
han fet que el Departament hagi incomplert els terminis que fixa la Llei per a la resolució dels 
expedients, recollits a l'article 26 i a la disposició transitòria segona. L'única opció de 
reclamació de les famílies afectades és interposar un recurs d'alçada davant la pròpia 
Administració.  
 
Per altra banda, la manca d'instruccions clares als/les professionals del 
Servei Català d'Ocupació i dels Equips Bàsics d'Atenció Social dificulten 
encara més la tasca d'acompanyament i assessorament dels/les 
beneficiaris/àries. Els plans d'inserció laboral encara no s'han implementat 
per donar resposta a les necessitats d'aquests col·lectius, tampoc s'han 
posat en marxa els ajuts a empreses per a la contractació, ni les taules 
territorials de coordinació, ni s'ha avançat en el desplegament reglamentari 
de la llei. 



 
 

 

 
L'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la intervenció econòmica de la Generalitat de 
Catalunya no han influït en el tràmit ni en el pagament de la prestació, tal com es va informar 
des del mateix Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a les entitats que formaran 
part de la Comissió de Govern de la renda garantida de ciutadania. Els anteriors 
beneficiaris/àries d'una Renda Mínima d'Inserció han cobrat la nova renda sense problemes, 
mentre que els nous beneficiaris no l'han cobrat per manca de resolució i execució dels nous 
expedients. 
 
Estem davant d'un fet greu d'incompliment per part del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies d'una Llei aprovada, negociada i consensuada amb tots els partits polítics i les 
entitats que formen part de la Comissió Promotora. Una Llei que reconeix un dret subjectiu, i 
en la que cal posar tots els recursos necessaris per fer-la eficaç i efectiva, més encara si tenim 
en compte que tant la data d'inici de la Llei com els terminis per a la resolució dels expedients 
van ser acordats amb els/les responsables del Departament. Avui dia, continuen sent els 
Ajuntaments els qui donen resposta efectiva mitjançant prestacions de caràcter social als 
beneficiaris/àries potencials de la renda garantida de ciutadania. 
 
Per aquest motiu, el grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, junt amb representants 
de diversos ajuntaments de Catalunya, ha reclamat al Síndic de Greuges que realitzi un 
informe sobre la implantació de la renda garantida des del 15 de setembre fins a l'actualitat i 
que faciliti tot l'assessorament necessari a aquells/es que han vist vulnerats els seus drets per 
l'incompliment dels terminis per part de l'administració. 
 
Des del grup municipal socialista, demana al Ple de l'Ajuntament que prengui els següents 
ACORDS: 
 
1. El Ple d’aquest Ajuntament vol expressar el seu recolzament a la Llei 14/2017, del 20 de 

juliol, de la renda garantida de ciutadania, i exigeix a la Generalitat de Catalunya el seu 
correcte desplegament. 
 

Instar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya a: 

a. Accelerar el procés d'adjudicació de cites prèvies de la renda garantida de 
ciutadania, informant l'interessat/da d'aquelles oficines amb la llista d'espera més curta. 
 

b. Resoldre els expedients oberts incrementant notablement el personal de la Direcció 
General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa per a 
aquesta finalitat. 

 
c. Informar a les persones sol·licitants sobre la situació del seu 

expedient dins els terminis que marca la Llei, així com obrir vies de 
revisió per aquells expedients que finalment quedin rebutjats, 
especialment en casos de menors, persones amb dependència i 
dones víctimes de violència masclista.  
 



 
 

 

d. Prioritzar la resolució dels expedients que superin els 5 mesos d’espera. 
 

e. Facilitar a través del web de la Generalitat de Catalunya el formulari de reclamacions i 
d'interposició d'un recurs d'alçada per aquells beneficiaris/àries que hagin vist vulnerats 
els seus drets en relació a la Llei. 
 

f. Destinar els recursos tècnics i de personal necessaris per a una atenció de qualitat a 
les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya i als Serveis Socials Bàsics. 

 
g. Constituir de forma immediata les taules territorials de coordinació, on hi siguin presents 

representants de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les 
Cooperatives i l'Autoempresa, del Servei d'Ocupació de Catalunya, dels Serveis Socials 
i dels ajuntaments o Consells Comarcals. 
 

h. Iniciar el desplegament del decret regulador del reglament que desenvolupa la renda 
garantida de ciutadania. 
 

i. Iniciar la tramitació dels ajuts a empreses per a la contractació de persones  
beneficiàries de la renda garantida. 
 

2. Traslladar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i a la 
Comissió promotora de la renda garantida de ciutadania.” 

 
Oberta la deliberació, el regidor Fran Sánchez digué que es pretenia lluitar per allò que la llei 
establia. 
 
El regidor Joaquim Ferriol manifestà que li costava acceptar que el “155” no hagués afectat, 
perquè durant aquest temps s’havien de desenvolupar tot s els mecanismes per poder tirar 
endavant la llei. Incidí en el fet polític que no hi hagués Consell Executiu per poder aprovar el 
Reglament influïa i el fet de no tenir Conselleria també, ja que  mentre la Generalitat havia estat 
operativa havia anat fent passos per tirar-la endavant. Continuà dient que li agradaria saber quina 
part eren gent de Lliçà d’Amunt, quanta gent de Lliçà d’Amunt havia fet la sol·licitud i quanta 
estava en llista d’espera. Afirmà, així mateix, que sobre el primer punt tots hi estaven d’acord, 
però pel que feia al  segon només s’hauria de demanar al departament que fes un 
desenvolupament de la llei, per això es podria substituir tot el segon punt per instar a que es fes 
un programa de desplegament de la llei, i acabà dient que el nou Conseller coneixia a fons la llei, 
que sabria els mecanismes per tirar-la endavant, i que si es feia aquest canvi el seu grup votaria a 
favor. 
 
El regidor Fran Sánchez contestà que els que eren de Lliçà d’Amunt els tenien 
quantificats i que ja li passaria les dades. Sobre el tema de la situació política 
afirmà que era el propi departament qui veia que aquesta no havia afectat, i 
afirmà que el fet de cobrar la PIRMI no garantia el millor de la llei, que era 
l’acompanyament al món laboral, i que per tant estaria per mantenir íntegrament 
el segon punt. 
 



 
 

 

El regidor Joaquim Ferriol digué que entenia que políticament era llaminer que hi votessin en 
contra, però no li semblava gens constructiu; replicant el regidor Fran Sánchez que ja havien votat 
en contra a la resta de la comarca. El regidor Joaquim Ferriol digué que li semblava reprovable i 
que per això ho feien. Digué també que a la Llei hi havia disfuncions agreujades per la situació, 
que tenir la Consellera a la presó era una disfunció objectiva, que no hi havia Consell Executiu i 
que el fet que el CTI estigués envaït de Guàrdies Civils tampoc no devia afavorir. Incidí en què 
tenia plena confiança en el nou Conseller el qual venia del món sindical i tenia grans 
coneixements. Conclogué dient que el seu grup estaria disposat a votar a favor amb un redactat 
més genèric, però que si preferien el vot en contra per a aprofitar-ho políticament, allà ells. 
 
El regidor Antonio Polo manifestà que el seu grup votaria a favor perquè es poden desplegar lleis 
molt malament, que es va aprovar el juliol i el quinze de setembre es va començar a aplicar, però 
a dia d’avui no hi havia cap tipus de formació ni de desenvolupament. Indicà que una de les 
condicions per a accedir era que un dels familiars portés sis mesos sense ingressos, i proposa als 
regidors que s’imaginessin l’ansietat de les famílies que veien passar el temps sense resposta, i 
afirmà que no entraria a valorar si el 155 havia afectat o no, però que pensava que el 
desplegament de la llei havia estat un despropòsit i votaria a favor de la moció. 
 
El regidor Manel Busquets digué que el tema de la Moció preocupava a tothom, que no entraria a 
valorar el tema del 155, tot i que segur que no havia ajudat, però s’havia de fer autocrítica, al 
febrer de 2018 hi havia 36.000 expedients i s’havia de donar solució, perquè era preocupant que 
hi haguessin famílies amb 565 euros al mes, i sense voler entrar a valorar qui era el culpable, 
votaria a favor de la moció, tot i que potser sí que es podria modificar el plantejament del segon 
punt, però això era qüestió del partit que l’havia presentat. 
 
El senyor Alcalde digué que es tractava d’una moció d’impuls que només pretenia que es 
desencallés el tema. 
 
El regidor Francisco Javier Millán digué que el seu grup votaria a favor, perquè no es podia 
utilitzar el 155 com a excusa, perquè això era fer demagògia, i preguntà si el pediatre que faltava 
també era cosa del 155. 
 
El regidor Joaquim Ferriol manifestà que el desplegament de la llei era a partir del 20 d’octubre, i 
volgué recordar que el 27 d’octubre ja es va destituir el govern. S’havia d’aprovar una partida 
pressupostària per quan entrés en vigor la llei l’1 de gener de 2018 i com es deia en l’expositiu, el 
febrer hi havia 36.000 expedients oberts i s’havia fet l’esforç d’obrir els expedients però no s’havia 
pogut resoldre perquè hi havia mancances evidents i entre elles la falta del pressupost de la 
Generalitat aprovat. Per tot això, demanaria canviar la Moció, que hauria d’anar destinada a tirar 
endavant la Llei i no per recolzar el PSC. Conclogué afirmant que l’expositiu era molt bel·ligerant 
per estar en la situació que ens trobàvem, i ho lamentava. 
 
El regidor Antonio Polo digué que no estava per valorar qui tenia la culpa, sinó que es veia un 
problema social de gent amb problemes i volien que es solucionessin, era un 
problema real de gent esperant. 
 
Posat a votació, al proposta fou aprovada pels vot favorables dels grups PSC 
(6), ICVEUIA (2), PP (2) i CIU (1), Votaren en contra els regidors d’ERC (5). 
 
 
8 - PREGUNTES 
 



 
 

 

Preguntes formulades pel grup municipal d’ERC: 
 
Primera.- Auditoria de la xarxa d’aigua 
 
Ara fa un any, la regidoria de serveis urbans va encarregar una auditoria de la concessió a Sorea. 
En quin moment estan els treballs. 
 
Resposta: El regidor Manel Busquets contestà que el dilluns 28 de maig s’havien reunit amb els 
auditors per a presentar l’esborrany i que quan tinguessin el definitiu els el farien arribar. 
 
 
Segona.- Participació Can Malé 
 
Durant la Fira Tenes es van fer públics els resultats d’una participació en què es basa la proposta 
de l’ajuntament per Can Malé. A qui anava dirigida aquesta participació? Quins eren els espais 
posats a debat? Quines propostes inicials? 
 
Resposta: El regidor Francisco León contestà que s’havia posat a participació ciutadana el destí 
de l’espai número 5, uns 1500 m2 dels quals 300 estaven ocupats pel banc d’aliments, que hi 
havien participat entitats esportives i culturals. Digué que el resultat final els hi enviaria, perquè 
ocupava més de 48 pàgines, i la conclusió era que es necessitava encara més espai. Conclogué 
dient que es faria un altre procés per definir quina part de baix de l’edifici podia entrar en un nou 
procés participatiu.  
 
El regidor Joaquim Ferriol li demanà que quan el fessin els diguessin alguna cosa. 
 
 
Tercera.- Conveni amb l’INCASOL pel desenvolupament del centre 
 
En quin estat es troba el projecte? Quin calendari tenen els compromisos de l’Incasòl amb 
l’ajuntament per desenvolupar l’encàrrec formalitzat en el conveni? Teniu previst parlar amb tots 
els grups polítics municipals? Quan i en quins temes. 
 
Resposta: La regidora Lourdes Estéfano contestà que com ja havien dit en l’anterior Ple es farien 
reunions amb els diferents grups, segurament en dues setmanes, però abans que amb els polítics 
es volia parlar amb els propietaris del sector. El regidor Joaquim Ferriol digué que els grups de 
l’oposició també eren representants del municipi i haurien de tenir la informació de l’INCASOL, ja 
que no li semblava correcte que es passés per sobre de la representació política de la població de 
Lliçà. Des de l’últim Ple s’havia publicat el conveni però havien passat dos mesos i no s’havia 
tingut cap reunió, per això aquesta pregunta es faria a cada Ple. 
 
La regidora Lourdes Estéfano digué que l’Incasol encara estava fent adjudicacions i no havien 
tingut reunions, i que l’equip de govern creia que el primer eren els propietaris, 
però no ocultaven informació a la resta de grups municipals. El regidor Joaquim 
Ferriol contestà que era un desenvolupament urbanístic i la gent principal era el 
poble, posteriorment hi hauria un dret de propietat afectat però la prioritat no era 
fer una promoció urbanística que beneficiés a un grup de propietaris i per tant 
els representants de la ciutadania havien de tenir veu primer i després quan hi 
hagués un acord sobre el tema urbanístic parlar amb els propietaris. 
 



 
 

 

El senyor Alcalde digué que creia que no s’havien explicat bé, que es parlaria amb els propietaris 
del que es pensava fer, en dos mesos l’Incasol havia recollit informació i no estaven en la part de 
discussió de la que parlava el senyor Ferriol, i que quan estigués en al discussió sí que serien els 
primers en saber-ho. 
 
 
Quarta.- Tarifació social a les escoles bressol municipals 
 
L’any 2017, amb ERC al govern, es va arribar a un acord per aplicar una tarifació social a les 
escoles bressol. Tot i així, el govern actual no h aplicat aquests mínims descomptes en aquest 
curs. Quina serà la política de preus de les escoles bressol en el proper curs? 
 
Resposta: El regidor Fran Sánchez contestà que li sorprenia la pregunta perquè la proposta del 
2017 havia estat la d’ERC, s’havia publicat i s’havien atorgat 100.047,04 € en ajuts. Era veritat 
que la proposta havia resultat menys efectiva atès que en l’anterior hi havia més ajuts. L’equip de 
govern va decidir que l’escola bressol tingués més ajuts perquè hi pogués accedir més gent, en el 
2016 s’atorgaven ajuts del 30, 50 i 60%  i amb la proposta d’ERC i que la Junta de Govern va 
aprovar, hi havia ajuts del 10,20,30,40,50 i 60%, amb la voluntat que més gent, per la part de 
baix, pogués accedir, havia semblat molt correcte després de discutir els números durant molt de 
temps, tot i així una vegada aprovada aquesta proposta i atorgats els ajuts s’han donat 4.000 
euros menys i aquest any per tal de donar més ajuts s’havien utilitzat els mateixos trams que 
quan ERC estava al govern però apujant un 10% més els ajuts per tal que l’escola bressol fos 
més accessible. La política social del govern seria ampliar en tot el que es pogués. 
 
El Joaquim Ferriol digué que no podia contrastar aquests números perquè no tenia la Memòria 
dels serveis socials, i per altra banda si es descarregava l’ordenança d’escola bressol la gent no 
tenia informació de quins ajuts tenia i havia d’anar a serveis Socials per a demanar informació, i 
un ciutadà amb una renta de 900 € i tres membres de família probablement es buscaria la vida i 
no portaria el nen a l’escola bressol. 
 
El regidor Fran Sánchez digué que aquesta discussió s’havia tingut durant tres mesos i on 
s’havien de buscar ajuts socials era a Serveis Socials, perquè s’havia convingut entre tots que era 
el millor per tenir un major control 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que s’havia acceptat aquest plantejament però el seu era que el 
càlcul fos automàtic, que tothom accedint a la web municipal sabés què li tocava pagar i deixar 
per a casos més extrems anar a serveis Socials. Es volia evitar que més gent entrés al circuit de 
Serveis Socials, si tothom hi hagués d’anar-hi s’estava tancant la porta a altra gent. Acabà dient 
que demanarien la memòria de Serveis Socials per a poder valorar les dades de què disposaven, 
però que no estaven al seu abast. 
 
 
Cinquena.- Inventari d’activitats en sòl no urbanitzable 
 
La regidoria d’urbanisme, amb ERC, va impulsar l’elaboració d’un inventari de 
les activitats en sòl no urbanitzable per poder classificar, ordenar, legalitzar o 
extingir les activitats no agrícoles que ocupen els espais no urbanitzables del 
nostre municipi. L’actual regidoria té la intenció de continuar amb aquests 
treballs? 
 



 
 

 

Resposta: la regidora Lourdes Estéfano contestà que evidentment sí, en el QGis s’havia fet 
inventari i s’havien obert uns 36 expedients i tancat quatre. 
 
 
Sisena.- Camí de vianants a Granollers 
 
Recentment l’ajuntament ha publicat un estudi de la Diputació per fer un camí per vianants entre 
el centre i Granollers. Quin calendari preveu l’ajuntament per executar el tram municipal del camí 
de vianants a Granollers? 
 
Resposta: El senyor Alcalde contestà que en un primer estudi seria d’un 25% Granollers, un 25% 
Lliçà d’Amunt i un 50% la Diputació. Havien tingut una primera conversa amb l’Alcalde de 
Granollers per anar a Barcelona i que els percentatges fossin de 30 i 70. La Diputació marcava 
els terminis però Granollers tenia la mateixa visió que Lliçà i la voluntat era anar els dos 
ajuntaments per a reduir el percentatge i que no s’aturés el procés. 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que es tenia l’estudi de mobilitat de Can Montcau que obligava a 
fer una camí peatonal per tal que Leroy Merlín pogués obrir. 
 
A continuació el senyor Alcalde donà la paraula al regidor Francisco León, el qual s’adreçà al 
públic i digué que a partir d’aquell dia deixava de ser regidor de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 
manifestà que havia sigut un honor i un orgull ser regidor de Lliçà d’Amunt que pel bo i el dolent 
comportava moltes coses, no es voldria deixar a ningú i començaria per la gent que havia confiat 
en ell i l’havia escollit com a Regidor, agraí als seus companys de Partit que havien confiat en ell i 
l’havien posat a defensar aquest projecte, també agraí a les entitats de tots tipus que havien 
treballat junts per a que Lliçà fos millor, a tots els companys regidors actuals i d’altres anys 
perquè sempre l’havien tractat amb respecte i el be comú s’havia beneficiat d’això. També va 
voler donar les gràcies a un col·lectiu que era el dels treballadors de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, que l’havien ajudat molt i dels que havia après, que mai ningú davant d’ell digués que 
els treballadors no eren professionals, perquè sí que ho eren. Agraí als dos alcaldes amb els que 
havia treballat per haver confiat en ell, havia pogut fer el que creia i pensava i havia intentat ser el 
més coherent, segurament s’havia equivocat però també havia fet coses bones. Per últim agraí a 
la seva família, que eren els que més havien patit la seva dedicació a Lliçà d’Amunt. 
 
A continuació prengué la paraula el senyor Alcalde el qual digué que l’havia tingut com a “jefe” 
quan treballava a l’Ajuntament, d’adversari i de company d’equip de govern i sempre havia estat 
coherent, buscava adjectius per descriure’l com que era dialogant, incansable, i no li queien mai 
els anells, que com que ell treballava, feia treballar als del seu costat i per sobre de tot hauria de 
destacar que era bona persona, pel que era difícil tenir enemics. Per això podia considerar els sis 
regidors del grup socialista com a  amics per a tota la vida. 
 
Tot seguit parlà el regidor Joaquim Ferriol que destacà que feia 15 anys que el coneixia, havien 
arribat junts i havia tingut l’honor de compartir govern, després havien estat 8 
anys a l’oposició i un any i mig més de govern, però al més difícil havien estat 
aquests últims mesos quan un estava al govern i l’altre a l’oposició. La vida 
política havia de ser un període concret i en el cas del regidor Francisco León 
havia estat un període molt potent, quatre anys molt importants compartint 
govern amb esquerra i vuit anys a l’oposició amb recursos desagraïts. Li digué 
que tenia l’avantatge que era un agent social en si mateix, que estava a tot 
arreu i era el que més pencava. Li desitjà sort. 
 



 
 

 

Seguidament parlà el regidor Manel Busquets que l’anomenà “don Francisco” en referència a don 
Andrés Iniesta, i tal com ell havia estat un don per respectar els valors del Barça, el regidor 
Francisco León ho havia sigut per representar a l’Ajuntament. A vegades quan estava a reunions 
del PDCAT se li feia difícil justificar que amb ICV-EUI A tingués un bon rollo, el mateix que devia 
passar a la inversa, però sí que tenia bon rollo perquè quan s’estava al municipi les persones 
estaven per davant dels polítics, i el senyor León representava una bona persona, i encara 
recordava quan havia anat amb el senyor León i el senyor Polo a una reunió amb el en Cayo Lara 
i li havien caigut de tot arreu. Havia estat una “novatada”. Li agraí que el deixés estar amb ell i li 
desitja que continués endavant i amb molta força. 
 
A continuació la regidora Àngela Roca manifestà que políticament no estaven d’acord amb res, 
però com a company de molts anys que es coneixien el considerava una bona persona i li desitjà 
sort. 
 
Finalment prengué la paraula el senyor Antonio Polo que digué que era el més perjudicat perquè 
quan mirava on havia deixat el llistó li entrava vertigen. Durant el tres anys que havia compartir 
grup amb ell havia après moltíssim, però el que més, el factor  humà. En el seu vocabulari no 
existia la paraula “no” i vingués qui vingués no tenia un  no per a ningú. Tenia la sort que encara 
que deixés la política institucional el continuaria tenint de company de partit, i hi havia dues 
paraules que el definien, la generositat i l’honradesa. I l’acomiadà dient que havia estat un honor 
tenir-lo de company. 
 
 
En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència donà per acabada la 
sessió, essent les 20,05 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta, que signen l’Alcalde i la 
Secretària, que ho certifica. 

 
 
L’ALCALDE                          LA SECRETÀRIA 

 
 
 


