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Ple extraordinari del 19 d’octubre
1 .- Donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia del dia 3 de juliol al 7 de 
setembre de 2017, que van del nú-
mero 521 al 744. 

2.- Donar compte dels Decrets 
de Modificació del Cartipàs Mu-
nicipal.
Es va donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia números 723, 725 i 765 
de revocació de funcions delega-
des a diferents regidors, de modifi-
cació de la composició de la Junta 
de Govern Local i de noves dele-
gacions a diferents regidors. En el 
butlletí municipal d’octubre ja es 
va informar de la nova composició 
del Govern municipal i de la Junta 
de Govern Local, que també es pot 
consultar al web municipal.  
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar 
que totes les regidories són trans-
versals però que n’hi ha algunes 
que estan més relacionades amb 
altres i que per a les noves delega-
cions s’havia seguit aquest criteri, 
amb l’objectiu que la maquinària 
funcioni millor. 
El PP va preguntar perquè s’havia 
donat compte d’aquests Decrets 
en la segona sessió del Ple i no en 
la immediatament posterior als De-
crets. També va manifestar la seva 
estranyesa pel fet que CiU no s’ha-
gués retirat com ERC de l’equip de 
govern i no hagués trencat el pacte 
“per dignitat política”.
L’Alcalde va contestar que si no 
s’havia donat compte d’aquests 
Decrets en el Ple anterior havia es-
tat per un acord unànime entre tots 
els grups municipals, inclòs el PP.
En referència a la continuïtat de 
CiU a l’equip de govern, l’Alcalde 
va dir que trobava fora de lloc el 
comentari, que hi havia bona sinto-
nia, que es treballava pel poble in-
dependentment de les sigles i que 
també hi ha altres municipis on CiU 
governa amb PSC i que tampoc 
han trencat el pacte. 
CiU va reafirmar que té ganes de 
treballar pel poble i que hi ha en-
tesa amb l’equip de govern.  
3.- Modificació del nomenament 
de representants de l’Ajunta-
ment a altres organismes.
El Ple va acordar la modificació de 
representants de l’Ajuntament en 
altres organismes.
L’Alcalde va explicar que la repre-
sentació de l’Ajuntament en altres 
organismes estava distribuïda en-
tre regidors dels diferents grups 
polítics de l’Ajuntament, govern i 
oposició, però que d’aquesta ma-
nera es perdia operativitat i que 
s’havia decidit distribuïr la repre-

sentació entre regidors dels grups 
polítics de l’equip de govern, se-
gons les competècies assumides 
per aquests, amb la voluntat que 
fós més eficaç.  
ERC va dir que l’equip de govern 
agafava totes les competències 
sense tenir en compte el pacte 
fet entre tots els grups i, davant el 
criteri explicat per l’Alcalde, va ob-
jectar que si bé alguns organismes 
eren molts sectorials, altres eren 
més polítics, la qual cosa dóna 
marge de maniobra. I va afegir que  
quan el seu grup es va retirar de 
l’equip de govern va dir que col·la-
boraria amb el govern i que opta-
ven per consensos de poble; això 
fa anar trencant aquests consen-
sos, va advertir. 
L’Alcalde va insistir que es tractava 
d’un tema de funcionalitat, que és 
normal que es porti des de l’equip 
de govern, que en altres pobles 
també és així i que havia estat una 
decisió dels tres grups de l’equip 
de govern. 
ERC va demanar la justificació dels 
altres grups de l’equip de govern.
ICV-EUiA va dir que ho trobava lò-
gic i CiU també va dir que creia que 
les representacions havien de ser 
per l’equip de govern. El PP també 
va estar-hi d’acord.
* Podeu veure les representacions 
de l’Ajuntament en altres organis-
mes al web municipal. 
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: A FAVOR

4.- Modificació de les dedicaci-
ons i retribucions dels regidors. 
Vistes les modificacions en el Car-
tipàs municipal, el Ple també va 
aprovar la modificació de la dedi-
cació i les retribucions d’alguns 
regidors. 
L’Alcalde va dir que amb el canvi 
de Cartipàs municipal, alguns re-
gidors havien assumit més com-
petències i havien ampliat la seva 
dedicació horària, per tant també 
se’ls havien  modificat les retribu-
cions, en funció del preu establert. 
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: EN CONTRA

5.- Aprovació provisional de la 
Modificació de les Ordenances 
Fiscals per al 2018.
El Ple va aprovar provisionalment la 
modificació de l’Ordenança Gene-
ral de Gestió, Liquidació, Inspec-
ció i Recaptació dels ingressos de 

dret públic municipals que haurà 
de regir per a l’exercici 2018 i se-
güents, així com el seu text refós. 
També va aprovar provisionalment 
per a l’exercici 2018 i següents la 
modificació d’algunes Ordenances 
fiscals, així com el seu text refós.
L’Alcalde va dir que el criteri seguit 
havia estat el d’increment O; va ex-
plicar que, com cada any, s’havia 
actualitzar la normativa seguint els 
suggeriments de la Diputació; i va 
anomenar petites modificacions:
- En l’IBI s’ha afegit una bonificació 
del 50% durant 5 anys per a cases 
antigues que posen plaques solars, 
tot i no estar-hi obligades per llei. 
- En la taxa de Cementiri s’ha es-
tat més precís en alguna paraula 
i s’han introduït la recuperació de  
nínxols. 
- En la taxa per a Animals de Com-
panyia, s’ha arrodonit l’import per 
una qüestió pràctica i s’han regu-
lat serveis que ara es fan, que es 
cobren al mateix preu que cobra la 
protectora. 
ERC va objectar que no es modi-
fiquessin les taxes d’escombraries 
i clavegueram quan, segons ells, 
es recapta més del que costen els 
serveis. ERC va dir que estaria bé 
que abans del Ple d’octubre hi ha-
gués un estudi econòmic de totes 
les taxes. 
L’Alcalde va discrepar i va argu-
mentar que, en el cas de la taxa 
d’escombraries, a l’explotació or-
dinària del servei s’hi han de sumar  
altres conceptes com la compra 
de camions, la maquinària... i, en 
el cas de la taxa de clavegueram, 
també hi ha inversions que s’han 
de fer. De tota manera, l’Alcalde va 
estar d’acord en fer un estudi previ.
El PP va dir que li semblava abusiu 
el preu de l’IBI i les deixalles, tenint 

en compte que hi ha l’economia 
sanejada, però per a la gent re-
presenta un esforç econòmic molt 
gran. 
L’Alcalde va recordar que Lliçà 
d’Amunt és un municipi dispers i, 
per tant, car, i són difícils aquests 
rebaixes si es vol seguir donant un 
servei de qualitat. I va afegir que el 
fet de congelar els preus, tenint en 
compte que el nivell de vida puja 
i els sous pugen, indirectament re-
presenta que el cost és menor.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: A FAVOR
PP: EN CONTRA

6.- Aprovació del Conveni de co-
operació entre l’Ajuntament i el 
Consorci Besòs Tordera relatiu 
al Servei de neteja de la xarxa de 
clavegueram.  
El Ple va aprovar el contingut del 
Conveni de Cooperació interad-
ministrativa entre l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt i el Consorci Besòs 
Tordera relatiu al servei de neteja 
de la xarxa de clavegueram. 
L’Alcalde va explicar que aquest 
servei es feia internament perquè 
els preus del Consorci es consi-
deraven cars i les solucions que 
es donaven no es veien amb la 
qualitat suficient. Ara, però, els 
preus són millors i hi ha més ga-
ranties que el servei es farà bé. A 
part del servei tècnic de manteni-
ment, l’acord també preveu tas-
ques preventives i anàlisis previs. 
A més, amb el conveni també ens 
repercuteixen les subvencions que 
demanen. 
L’Ajuntament té interès en què es 
dugui a terme la gestió del mante-
niment de la neteja de la xarxa de 

sanejament del municipi, per tal 
d’aconseguir una evacuació cor-
recta de les aigües residuals que 
asseguri el compliment de les tas-
ques higièniques, antiinundacions 
i ambientals dels sistema. El Con-
sorci 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 complet 
possible.  
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
PP: A FAVOR

7.- Aprovació definitiva del Re-
glament de règim intern dels 
casals de gent gran de Lliçà 
d’Amunt. 
El Ple va aprovar definitivament 
el Reglament de règim intern dels 
casals municipals de gent gran de 
Lliçà d’Amunt. 
La regidora de Gent Gran, Mariona 
Pedrerol, va explicar que en el perí-
ode d’informació pública no s’ha-
via presentat cap al·legació.  Però 
que hi havia hagut algunes modi-
ficacions lèxiques i semàntiques, a 
partir de reunions fetes amb actors 
d’aquest escenari, per tal de clarifi-
car conceptes, a més de modifica-
cions en l’article 8 relatiu a l’accés 
a les instal·lacions del Casal de la 
Gent Gran, que també està obert 
a gent fora del col·lectiu de la gent 
gran quan s’hi organitzen actes 
oberts a tothom i per fer ús del ser-
vei de bar. 
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
PP: A FAVOR


