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Ple ordinari del 24 de novembre
1 .- Aprovació de l’acta anterior.
El Ple va aprovar les actes de les 
sessions del 29 de setembre i el 20 
d’octubre.
UNANIMITAT
2.- Donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia emesos del 12 de se-
tembre al 4 de novembre, que van 
del número 670 al 792.
3.- Aprovació inicial del pressu-
post municipal.
El Ple va aprovar inicialment el 
Pressupost general municipal per a 
l’exercici 2017 sense dèficit inicial, 
essent l’import de les despeses 
de 17.363.300 euros, 17.193.300€ 
de l’entitat i 170.000€ de l’empre-
sa municipal, i els ingressos de 
17.363.300 euros, 17.193.300€ 
de l’entitat i 170.000€ de l’empre-
sa municipal. També va aprovar 
la plantilla de personal i les bases 
d’execució del pressupost general.
El regidor d’Hisenda, Jordi Juárez, 
va dir que es tractava d’un pressu-
post elaborat sense dèficit inicial i 
va destacar-ne alguns aspectes, a 
més de fer un repàs, capítol per ca-
pítol, dels ingressos i les despeses 
previstes (veure notícia de la pàgi-
na 6). Juárez va comentar que eren 
uns pressupostos de continuïtat, 
que mantenen la línia seguida fins 
ara de millora dels serveis i inver-
sions fonamentals. Però, gràcies 
a l’amortització de préstecs i a la 
baixada de l’endeutament, hi haurà 
capacitat per fer fortes inversions 
en els propers anys, va concloure 
el regidor d’Hisenda
ERC va insistir en l’esforç per millo-
rar en serveis, no deixant de ban-
da les inversions més urgents, de 
serveis i infraestructures, trobant 
l’equilibri.
El PP va argumentar perquè votaria 
en contra del pressupost munici-
pal per al 2017: perquè consideren 
que les retribucions bàsiques dels 
serveis socials són pràcticament 
equiparables a les de l’esport i hi 
ha altres prioritats; per no tenir par-
tida pressupostària per a les millo-
res de la carretera de Palaudàries; 
i perquè la partida d’inversions no 
s’hauria de reduir.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va con-
testar que s’estaven cobrint les 
necessitats de Serveis Socials; que 
la carretera de Palaudàries estava 
previst que passés a mans de la Di-
putació; i que gràcies a l’estalvi es 
podran fer inversions de reposició i 
augmentar el serveis. 
PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ EN CONTRA  

 4.- Aprovació provisional de la 
Modificació del POUM pel que  
fa a l’alçada reguladora màxima 
de la zona 12 industrial.
El Ple va aprovar provisionalment la 
Modificació puntual del vigent Pla 
general en relació a l’alçada regu-
ladora màxima de la zona 12 - In-
dustrial. 
El regidor d’Urbanisme, Joaquim 
Ferriol, va explicar que en el POUM 
faltava l’alçada reguladora màxima 
de la zona 12 - Industrial i que es 
proposava posar-hi la mateixa que 
en altres zones similars.  
UNANIMITAT
5.- Adjudicació de les obres del 
projecte de Casal de la Gent 
Gran a Palaudàries.
El Ple va acordar adjudicar, de ma-
nera provisional, el contracte per a 
l’execució de les obres del Projecte 
de Casal de la Gent Gran a Palau-
dàries a l’empresa Axis Patrimoni 
SL, per l’import de 510.938,80€ 
més IVA. 
La regidora d’Obres i Infraestructu-
res i equipaments, Lourdes Estéfa-
no, va explicar que aquesta empre-
sa havia estat la millor valoradora 
d’entre cinc empreses, ja que tot i 
ser la segona millor oferta econò-
mica, va obtenir més puntuació pel 
fet d’oferir un sistema constructiu 
sostenible i utilitzar el sistema BIM. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va afegir 
que probablement l’obra s’iniciés a 
finals de desembre o al gener i que 
durant la primera quinzena de ge-
ner estava previst l’acte de col·lo-
cació de la primera pedra. 
UNANIMITAT
6.- Suspensió de llicències en els 
àmbits qualificats de zona 8 Or-
denació especial.
El Ple va acordar suspendre, per tal 
d’estudiar la reforma del vigent Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal, 
la tramitació dels plans urbanístics 
derivats concrets i de projectes de 
gestió urbanística i i d’urbanització, 
l’atorgament de llicències de par-
cel·lació de terrenys, d’edificació, 
reforma, rehabilitació o d’enderro-
cament de construccions, d’ins-
tal·lació o ampliació d’activitats o 
usos concrets i d’altres autoritza-
cions municipals connexes esta-
blertes per la legislació sectorial, 
als àmbits que el planejament de-
termina com a Zona 8 en el casc 
urbà i en el PAU 4 - Can Pujal, 
El regidor d’Urbanisme, Joaquim 
Ferriol, va explicar que en aquests 
àmbits no hi havia uns paràmetres 
definits per edificar i, per no gene-
rar confusió, es proposava suspen-
dre les llicències fins a concretar 
aquests paràmetres.  
UNANIMITAT
7.- Aprovació de la liquidació de 

les Contribucions especials del 
Projecte d’urbanització del ca-
rrer Mossèn Cinto Verdaguer. 
El Ple va aprovar la liquidació de 
les contribucions especials per 
les obres del Projecte d’Urba-
nització del carrer Mossèn Cin-
to Verdaguer i Rec Sots-Aigües, 
pel que fa al carrer Mossèn Cinto 
Verdaguer, amb els següents ex-
trems: 1.- El cost real total de les 
obres és de 84.251,50€; 2.- La 
compensació per expropiacions 
és de 119.081,24€; 3.- Els treballs 
de redacció del projecte tenen 
un cost de 5.564,35€; 4.- El total 
de despeses és de 208.897,09€; 
5.-L’aportació de l’Ajuntament (co-
rresponent al 10% del cost total) 
és de 20.889,71€; 6.- La quantitat 
a repartir entre els beneficiaris, que 
constitueix la base imposable de 
les contribucions especials, serà 
del 90% del cost total, que és de 
188.007,38€; 7.- S’aplica com a 
mòdul de repartiment els metres 
quadrats edificables. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va dir que 
les obres s’havien executat i faltava 
liquidar-les. 
UNANIMITAT
8.- Aprovació de l’Ordenança 
reguladora de la intervenció ad-
ministrativa municipal en les ac-
tivitats.
El Ple va aprovar inicialment l’Or-
denança municipal reguladora de 
la intervenció administrativa mu-
nicipal en les activitats de Lliçà 
d’Amunt. 
El regidor d’Urbanisme, Joaquim 
Ferriol, va explicar que es tractava 
d’un tema tècnic però necessari, 
ja que han canviat les normatives 
superiors, les quals impliquen més 
potestat per l’Ajuntament, i també 
ha canviat la classificació de les 
activitats, i cal posar al dia l’orde-
nança.
UNANIMITAT
9 .- Imposició de sanció per l’in-
compliment de l’ordenança so-
bre la tinença d’animals poten-
cialment perillosos.
El Ple va acordar sancionar la sen-
yora MSM, amb DNI 47.162.539G, 
com a responsable de la infrac-
ció prevista a l’art. 63.30 de l’Or-
denança, consistent a portar els 
gossos considerts potencialment 
perillosos deslligats i sense morrió 
a les vies públiques, en les parts 
comunes dels immobles col·lec-
tius i en els llocs i espais públics 
en general, amb la imposició d’una 
sanció de 150,25€.
El regidor de Medi Ambient, Fran-
cisco León, va comentar que, da-
vant l’incompliment de l’ordenança 
sobre la tinença d’animals poten-
cialment perillosos, es fa un reque-

riment i, si aquesta via no funcio-
na, es posa una sanció. També va 
comentar que s’està treballant per 
regularitzar la tinença d’animals de 
companyia en general.  
UNANIMITAT
10.- Sol·licitud de compatibilitat 
per realitzar funcions com a for-
mador en l’àmbit privat. 
El Ple va acordar reconèixer la 
compatibilitat per poder realitzar 
tasques com a formador en l’àmbit 
privat al senyor César Rodríguez 
Oliver, sempre i quan es compleixin 
una sèrie de premisses. 
UNANIMITAT 
11.- Sol·licitud de compatibilitat 
per realitzar actes de protocol.
El Ple va acordar reconèixer la 
compatibilitat per poder realitzar 
tasques de Protocol, Relacions 
Institucionals i Organització d’ac-
tes i activitats relacionades en 
l’àmbit privat a la senyora Susana 
Moreno López, sempre i quan es 
compleixin una sèrie de premisses. 
UNANIMITAT
12.- Moció de suport als 25 anys 
de la Marató de TV3.
El Ple va acordar manifestar el 
compromís de continuar oferint su-
port en l’organització i sessió d’es-
pais per als actes de “La Marató de 
TV3”, entre altres punts relacionats. 
La regidora de Salut pública, Ma-
riona Pedrerol, va parlar del paper 
de “La Marató de TV3” en la di-
vulgació, recaptació econòmica i 
sensibilització envers les malalties 
encara incurable i la investigació 
per al seu tractament. 
ERC va posar en valor el fet que 
TV3 hagi aconseguit la implicació 
social més enllà de l’àmbit de la 
televisió, i va expressar la impor-
tància de reconèixer la tasca social 
que fa la televisió pública.
UNANIMITAT
13.- Afers urgents.
No n’hi havia.
14.- Mocions.
PSC:
- Moció per reclamar mesures ur-
gents per pal·liar els efectes i era-
dicar la pobresa energètica. 
Aquesta moció instava al Govern 
de la Generalitat a aprovar imme-
diatament el Reglament que ha de 
desenvolupar la Llei 24/2015, del 
29 de juliol, de mesures urgents per 
afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica, 
entre altres punts. 
El regidor d’Acció social, Fran Sán-
chez, va explicar que l’Ajuntament 
té programes per pal·liar els casos 
de pobresa energètica al municipi i 
que tots reben ajuda, però que cal 
la implicació de la Generalitat i l’Es-
tat, i resoldre tots els problemes de 
la Llei i administratius que hi ha.

ERC  va puntualitzar que la pobre-
sa energètica és pobresa i que s’ha 
de lluitar perquè les empreses no 
es desvinculin de la funció social 
dels seus serveis. També va recla-
mar la implicació de les adminis-
tracions superiors, al igual que la 
resta de partits polítics.
ICV-EUiA va afegir que el pas dels 
serveis de companyies públiques a 
privades n’ha fet perdre el control.
CiU va dir que les demandes hau-
rien de fer-se extensives a qualse-
vol pobresa.
I, el PP va demanar a l’Ajuntament 
més inversió, en la mesura del pos-
sible, per eradicar la pobresa.
UNANIMITAT 
- PP: 
Moció per rebaixar els impostos 
municipals. 
Aquesta moció proposava revisar 
de nou els tipus de gravàmen dels 
impostos a pagar pels veïns, com 
l’IBI urbà, que segons la llei pot 
baixar a un 0,4% i no al 0,766%, 
i el rústic, que es pot baixar a un 
0,3% i no al 0,70%, que van apro-
var els grups municipals de PSC, 
ERC, CiU i EUiA-ICV, en el Ple ex-
traordinari del passat 20 d’octubre. 
I, en matèria d’escombraries, revi-
sar a la baixa les taxes.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va pre-
guntar al PP si havien fet números, 
ja que, en el cas de l’IBI, si es feis 
aquesta rebaixa que proposaven, 
l’Ajuntament deixaria d’ingressar 
2.300.000€, un % important del 
pressupost, la qual cosa és impos-
sible d’assumir. I, en el cas de les 
escombraries, l’Alcalde va recordar 
que ja s’havien rebaixat dues vega-
des. El criteri de les ordenances per 
al 2017 és el de la congelació, va 
dir, i va demanar al PP de no fer de-
magògia i acompanyar la proposta, 
que els encantaria fer però resulta 
inviable, d’una altra proposta amb 
quins serveis es pensen retallar si 
es disminueixen els ingressos de 
l’Ajuntament. 
ERC va contestar en la mateixa lí-
nia.   
PSC – EN CONTRA
ERC – EN CONTRA
ICV-EUiA – EN CONTRA
CiU – EN CONTRA
PP_ A FAVOR
15.- Preguntes. 
El PP va formular 5 preguntes en 
relació a un aclariment sobre com-
petències de regidories; focs artifi-
cials per la Festa Major; l’omissió 
d’una pregunta del PP a la crònica 
del Ple de setembre; la Festa Ma-
jor; i el Sopar de les Àvies. 


