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crònica

Ple ordinari del 31 de gener
1.- Aprovació de les actes an-
teriors. 
El Ple va aprovar les actes de 
les sessions plenàries del 29 de 
novembre (ordinària) i del 20 de 
desembre (extraordinària). 
UNANIMITAT

2.- Donar compte del pas d’un 
regidor del grup del Partit Po-
pular a regidor no adscrit. 
El Ple va donar compte del pas 
del regidor Francisco Millán del 
grup del Partit Popular a regidor 
no adscrit a cap grup. 

3.- Donar compte dels De-
crets d’Alcadia. 
El Ple va donar compte dels 
Decrets d’Alcaldia emesos del 
12 de novembre al 31 de des-
embre de 2018, que van dels 
número 1373 al 1535. 

4.- Donar compte de la xifra 
de població de Lliçà d’Amunt 
a 1 de gener de 2018. 
El Ple va donar compte de la xi-
fra oficial de població a 1 de ge-
ner de 2018 que és de 15.111 
habitants. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va do-
nar algunes dades demogràfi-
ques i d’evolució de la població: 
- en 10 anys, les persones 
majors de 65 anys han passat 
de l’11,46% de la població al 
16,23% i la mitjana d’edat, que 
era de 36 anys, ha passat a ser 
de 41.
- l’any 2017 van arribar a Lliçà 
d’Amunt 1.031 persones i en 
van marxar 852; el 90% dels 
nouvinguts són de Barcelona. 
- en 20 anys, la piràmide de 
població ha passat de sem-
blar una piràmide d’Egipte a un 
arbre de Nadal, la base s’es-
treny, cada vegada hi ha menys 
naixements.
- en relació a les defuncions, 
n’hi ha més en el centre urbà, 
en segon lloc a Mas Bo (per la 
residència que hi ha) i en tercer 
lloc a Can Rovira. 
- des de fa 2 o 3 anys, els ha-
bitants augmenten entre 150 i 
170 persones per any. 

5.- Aprovació inicial de la Mo-
dificació del POUM a les nor-
mes urbanístiques zona 22 B.
El Ple va aprovar inicialment la 

Modificació puntual del vigent 
POUM pel que fa a la normativa 
de la subzona 22b sobre cons-
truccions agràries. 
Un particular va tramitar-ne 
aquesta modificació, l’objectiu 
principal de la qual és l’admis-
sió, en casos concrets i ple-
nament justificats, de la cons-
trucció de magatzems i coberts 
agrícoles en aquesta subzona 
de protecció especial natural i 
forestal. 
La regidora d’Urbanisme, Lour-
des Estéfano, va explicar que el 
planejament aprovat qualifica 
el sòl no urbanitzable en dos 
blocs: sòl rural i sòl protegit; i el 
sòl protegit pot tenir un ús agrí-
cola o un ús forestal. En la su-
bzona forestal estava prohibida 
la construcció. Amb aquesta 
modificació es permet, en ca-
sos d’activitats agrícoles que 
fa anys que la desenvolupen en 
subzona forestal, fer aquestes 
construccions, amb determina-
des condicions. 
ERC va dir que la modificació 
plantejada era molt esquemà-
tica i sense restriccions, que 
faltava treballar aquesta qua-
lificació i també definir quin és 
l’impacte municipal de deixar 
fer aquestes contruccions. 
També va fer notar algun error 
en el planejament com la utilit-
zació ambigüa del terme explo-
tació agrària i incongruències 
en la distància al límit de la via 
pública.
La regidora d’Urbanisme va 
contestar que s’estaven barre-
jant conceptes i que es tractava 
de debatre usos. 
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: A FAVOR
REGIDOR NO ADSCRIT: A FA-
VOR

6.- Sanció per infracció al Re-
glament per la tinença d’ani-
mals de companyia.
El Ple va acordar sancionar a 
un particular com a responsa-
ble d’una infracció molt greu, 
prevista en l’art. 64.12 de l’Or-
denança, consistent en tenir 
gossos o animals potencial-
ment perillosos sense llicència 

i, conseqüentment, imposar-li 
una sanció d’1.502,53€, a la 
vegada que requerir-lo perquè, 
en el termini màxim de 15 dies, 
tramiti la llicència administrati-
va de tinença de gossos poten-
cialment perillosos, advertint-lo 
que en cas de no donar compli-
ment a aquest ordre s’imposa-
ran multes coercitives d’acord 
amb les normes vigents del 
Procediment Administratiu. 
La regidora de Medi Ambient, 
Yolande Rabault, va comentar 
que en aquest cas ja s’havien 
fet diferents requeriments i que 
es tractava de fer complir la llei. 
UNANIMITAT

7.- Resolució d’al·legacions i 
declarar inaplicable la Modifi-
cació del Pressupost 2018.
El Ple va acordar no admetre 
a tràmit l’escrit d’al·legacions 
presentat per ERC per no trac-
tar-se de cap dels casos esta-
blerts a l’article 170.2 del Text 
Refós de la Llei d’Hisendes Lo-
cals. 
ERC va votar-hi a favor però 
va dir que en altres ocasions 
s’havien aprovat modificacions 
d’exercicis tancats i, en alguns 
casos, amb el pressupost se-
güent ja aprovat. 
UNANIMITAT

8.- Afers urgents.
El Ple va votar la urgència del 
punt proposat. 
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: ABSTENCIÓ
REGIDOR NO ADSCRIT: A FA-
VOR

8.1.- Aprovació definitiva del 
Pressupost Municipal.
El Ple va acordar desestimar 
les al·legacions presentades 
per l’empresa Serveis Integrals 
Rubatec SA i aprovar definitiva-
ment el Pressupost municipal 
per l’exercici 2019 amb superà-
vit inicial, essent l’import de les 
despeses de 17.301.073,99€, 
dels quals 17.299.173,99€ 
corresponen a l’entitat i 
197.300€ a l’Empresa muni-
cipal; i l’import dels ingressos 
de 17.362.973,99€, dels quals 

17.299.173,99€ corresponen a 
l’entitat i 259.200€ a l’Empre-
sa municipal. El Ple també va 
aprovar definitivament les se-
ves Bases d’execució i la plan-
tilla de personal. 
La secretària accidental va ex-
plicar el perquè del rebuig de 
les al·legacions presentades 
per Rubatec. L’Ajuntament 
va extingir el contracte amb 
aquesta empresa l’any 2004 i 
va començar amb ella un con-
tenciós, ja que l’empresa con-
sidera que el procediment per 
a l’extinció del contracte no es 
va fer correctament i reclama el 
pagament d’unes factures que 
l’administració local va retor-
nar per no considerar-les per-
tinents. Rubatec va representar 
al·legacions a l’aprovació inicial 
del Pressupost 2019 perquè 
considera que les factures re-
tornades s’haurien de pagar i 
haurien d’estar contemplades 
en el pressupost. 
El regidor no adscrit, Francis-
co Javier Millán, va votar en 
contra de l’aprovació definitiva 
del Pressupost Municipal per a 
l’exercici 2019 dient que no te-
nia en compte una baixada dels 
impostos municipals. 
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: A FAVOR
REGIDOR NO ADSCRIT: EN 
CONTRA

9.- Mocions.
El grup del PSC va presentar 
una moció de suport a les 
mesures del Pacte d’Estat 
contra la violència de gènere, 
proposant al Ple els següents 
acords al respecte:
- Reforçar i continuar posant 
en valor les mesures contin-
gudes en el Pacte d’Estat en 
matèria de violència de gènere 
amb l’objectiu de combatre la 
violència masclista.
- Manifestar la seva repul-
sa a totes les manifestacions 
d’aquesta violència, el seu 
compromís amb les víctimes i 
declarar tolerància zero amb els 
maltractadors.
- Expressar el seu rebuig a 
qualsevol posicionament polí-

tic que propugni l’eliminació o 
menyspreu de les mesures de 
protecció de les dones enfront 
de la violència masclista, així 
com el drama social i les con-
seqüències que té per a les víc-
times. 
- Rebutjar l’adopció de qualse-
vol tipus d’acord amb forma-
cions que plantegen la supres-
sió o reducció de les mesures 
de protecció de les dones. 
- Reforçar les iniciatives per 
combatre aquesta xacra i im-
pulsar l’aplicació de la Llei de 
mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere i 
la Llei del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista, 
en coordinació amb tots els po-
ders públics. 
El PSC va dir que es volia que 
Lliçà d’Amunt fós un poble 
compromès amb les dones i fés 
polítiques contra la violència de 
gènere. També va comentar 
que la violència de gènere no 
és aliena al nostre municipi.  
ERC va proposar dues modifi-
cacions de terminologia, que es 
van acceptar.
ICV-EUiA va condemnar pú-
blicament el darrer assassinat 
d’una dona el dia anterior a 
Reus, la primera d’aquest any a 
Catalunya i la sisena d’Espan-
ya. 
CiU va manifestar el desig que 
algun dia ja no es parli ni s’ha-
gin de presentar mocions en 
aquest sentit, la qual cosa vol-
drà dir que ja no hi ha violència 
de gènere. També va expressar 
el seu rebuig als partits que 
propulgen l’eliminació de les 
mesures de protecció a les do-
nes. 
El regidor no adscrit, Francis-
co Javier Millán, va votar-hi en 
contra, va dir que també es 
mataven homes i, al·legant una 
discriminació per sexe, va re-
clamar anàlisis de les causes i 
la substitució de la llei per una 
de més àmplia tenint en comp-
te que la violència no té gènere. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va 
contestar a Millán que respec-
tava la seva opinió, però que 
no la compartia, i el decepcio-
nava, perquè els números són 
els que són (el 12,5% de les 
dones majors de 16 anys han 
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Francisco Javier Millán 
abandona el PP i passa a 
ser regidor no adscrit
El regidor Francisco Javier 
Millán va comunicar a l’Al-
caldia, el passat 17 de gener, 
que havia sol·licitat la baixa 
del Partit Popular, del que 
formava part, i que passaria 
a ser regidor no adscrit a cap 
grup municipal. 

PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: A FAVOR
PP: EN CONTRA

REGIDOR NO ADSCRIT: EN 
CONTRA

10.- Preguntes.
No va haver-hi preguntes. 

sofert violència de gènere algu-
na vegada en la seva vida, deia 
la moció). 
ICV-EUiA també va manifestar 
la seva vergonya davant les pa-
raules del regidor no adscrit. 
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: A FAVOR
PP: A FAVOR
REGIDOR NO ADSCRIT: EN 
CONTRA

El grup d’ERC va presentar 
una moció per a la redacció 
de l’Ordenança pel control 
de la contaminació lumíni-
ca, en els termes especificats 
en les memòries d’ordenació, 
memòria ambiental i l’informe 
de sostenibilitat del POUM. 
ERC va comentar que diferents 
actuacions privades i tam-
bé municipals fan necessària 
aquesta ordenança. 
Tots els grups municipals van 
estar d’acord en què s’havia de 
redactar aquesta ordenança. 
Iniciativa va dir que s’hi està 
treballant i l’Alcalde va ano-
menar algunes accions fetes al 
respecte. 
UNANIMITAT

El regidor no adscrit, Francisco 
Javier Millán, va presentar una 
moció per la colocació de la 
bandera espanyola i el re-
trat del Rei a la sala de Plens 
a partir de la propera sessió 
plenària, per obligació legal. 

El PSC va proposar de deixar 
sobre la taula la moció, que ja 
havia presentat el PP en el seu 
moment i  s’havia retirat arri-
bant a un acord entre tots els 
partits. 
El regidor no adscrit no va voler 
retirar-la. 
Al final de la moció s’apel·lava 
al grup del PSC dient que ha-
via pactat amb grups golpistes 
i comunistes. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va tit-
llar de desagradable aquesta 
part de la moció, va defensar la 
pluralitat política i el to cordial 
del Ple fins ara, i va rebutjar la 
dinàmica populista. alhora que 
va exigir respecte, més encara 
en un acte públic de represen-
tants del poble, que haurien de 
donar exemple de comporta-
ment. 
ERC i CiU també van titllar Mi-
llán de voler protagonisme i li 
van demanar respecte. 
ICV-EUiA va estar d’acord amb 
la resta de partits i va mos-
trar-se orgullós de la seva qua-
litat de comunista. 
Per la seva banda, el PP va 
manifestar el seu acord amb la 
moció, que ja havia portat a Ple 
anteriorment, però el seu des-
acord amb el to utilitzat. 
PSC: EN CONTRA
ICV-EUIA: EN CONTRA
CiU: EN CONTRA
ERC: EN CONTRA
PP: A FAVOR 
REGIDOR NO ADSCRIT: A FA-
VOR

El grup de CiU va presentar 
una moció per l’adhesió al 
comunicat impulsat pel Síndic 
de Greuges i signat pels expre-
sidents de la Generalitat de Ca-
talunya i del Parlament de Ca-
talunya, en relació a la causa 
especial 20907/2017 i en oca-
sió de l’imminent inici de la vis-
ta oral davant la Sala Penal del 
Tribunal Suprem, en què de-
manen mesures alternatives 
a la privació de llibertat pels 
polítics catalans acusats per 
l’1-O perquè puguin afrontar el 
judici amb totes les garanties 
legals.
CiU va reclamar mesures alter-
natives perquè els acusats pu-
guin defensar-se d’una manera 
coherent. 
El PSC va fer notar un error en 
la moció que deia que el co-
municat havia estat signat per 
Pasqual Maragall, i no era així. 
El PP va votar-hi en contra i va 
dir que les persones signants 
del comunicat no els mereixien 
confiança. 
El regidor no adscrit va consi-
derar la moció lamentable, va 
dir que els signants eren de 
dubtosa reputació i que es pre-
tenia suprimir la presó preven-
tiva dels golpistes, que havien 
fet un cop d’estat en tota regla.  
ERC va tornar a demanar a Mi-
llán moderació en el llenguatge 
i CiU va dir sentir vergonya d’un 
representant que insulta cons-
tantment. 

Farmàcies
Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h): 
D. Pinin (Lliçà d’Amunt): de l’1 al 7 de març
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 8 al 14 de març
N. Salayet (Santa Eulàlia): del 15 al 21 de març
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 22 al 28 de març
P. Lozano (Bigues): del 29 de març al 4 d’abril

Per urgències després 22h: Viñamata (Granollers)

Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: Codina, 
Sayós, Trullols i Pinín (Lliçà d’Amunt), Salayet (Sta. Eulàlia), Tor-
ras i Lozano (Bigues)


