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crònica
Ple ordinari del 31 de maig
1 .- Aprovació de l’acta anterior.
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels Decrets
d’Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos del 6 de
març a l’11 de maig, que van del
número 230 al 603.
3.- Donar compte del Decret
de Liquidació del Pressupost
2017.
Es va donar compte del Decret
d’aprovació de la Liquidació del
Pressupost de l’exercici 2017.
El regidor d’Hisenda, Jordi
Juárez, va donar quatre dades
de la Liquidació del Pressupost
de l’exercici del 2017:
- El pressupost final és de
18.700.000€.
- El resultat pressupostari és de
2.900.000€.
- El romanent és del voltant dels
4.000.000€.
- L’endeutament és del 30%.
El regidor d’Hisenda va destacar que s’havien pogut fer inversions i millores i ampliacions
de serveis, a més de rebaixar
en més d’un 10% l’endeutament, situant-lo en el 30%, la
qual cosa deixa l’Ajuntament en
molt bon lloc.
ERC va reclamar una explicació més qualitativa i va fer
algunes preguntes al respecte: d’on surt l’augment dels
ingressos de 3 milions d’euros respecte a l’any anterior o
l’augment de la despesa reconeguda de 10,2 milions i perquè augmenten els ingressos
i no augmenten les despeses
d’una manera equivalent.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va dir
que la intenció era explicar-ho
quan s’aprovessin els comptes i
que, en aquest moment, només
es donava compte d’un decret.
Però va contestar que, malgrat
l’augment dels ingressos que es
trasformaran en ordinaris, la llei
actual de la despesa no permet
gastar més encara que tinguis
més ingressos; les associacions
i federacions de municipis estan lluitant per canviar-ho i que
aquests ingressos de més puguin derivar no exclussivament
a amortitzacions anticipades de

préstecs sinó també a inversions, va dir.
El regidor d’Hisenda va afegir
que el que s’ha incrementat en
ingressos, s’ha incrementat en
despeses.
ERC va insistir a preguntar si hi
havia ingressos extres i l’Alcalde
va contestar que poquets, però
que les llicències d’obres són
ingressos extraordinaris i que es
tornen a tenir uns nivells recuperats de fa anys.
El PP va reclamar que no s’hagués convocat la Comissió Informativa d’Hisenda per parlar-ne i va justificar el vot en
contra per l’anomenat per ells
“cordó sanitari” fet pels partits
del PSC, ERC, ICV-EUiA i CiU al
PP durant els anys 2016 i 2017,
la qual cosa va fer, segons ells,
que no poguéssin participar en
els pressupostos corresponents,
a més de presentar una moció
de reprovació a un regidor.
L’Alcalde va tornar a puntualitzar que aquest punt era un
donar compte i que ja hi haurà
el moment per fer consultes i
aclariments quan s’aprovin els
comptes. I va afegir que quan
s’han aprovat els pressupostos,
es donen amb el temps suficient perquè es puguin estudiar,
demanar aclariments i aportar
suggeriments.
4.- Verificació del Text Refós
de la Modificació del POUM
de Can Malé Sud-6.
El Ple va acordar verificar el Text
Refós de la Modificació del Pla
d’Ordenació Urbanística municipal en el sector de Can Malé
Sud-6, incorporant les prescripcions assenyalades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona.
La regidora d’Urbanisme, Lourdes Estéfano, va explicar que
s’havien esmenat temes de
redactat i, el més important,
és la diferència de sostre amb
l’aprofitament que hi ha entre
la parcel·la de la pirotècnia i la
parcel·la de Can Malé, uns 800
metres quadrats més de superfície, que s’han de justificar, s‘han
de justificar més metres quadrats de zona verda.
ERC va refermar el dit i va dir
que cal ampliar en 40 metres

quadrats la zona verda per poder complir amb els estandards
de zona verda de la nova qualificació i els tràmits administratius
de desfer el Pla Parcial i convertir-lo en sòl urbà per poder fer la
compensació.
UNANIMITAT
5.- Aprovació del Conveni
col·lectiu sobre les condicions
de treball del personal de
l’Ajuntament.
El Ple va aprovar el conveni
col·lectiu sobre les condicions
de treball del personal laboral de
l’Ajuntament i els annexos del
col·lectiu del servei de neteja, del
col·lectiu del servei de recollida
de residus i de neteja viària i del
col·lectiu de la brigada d’obres i
elèctrica.
El regidor de Recursos Humans,
Jordi Juárez, va comentar que
aquest conveni havia costat de
tancar però que, amb bona voluntat, s’havia arribat a un acord
per tothom. Juárez va dir que
s’havien millorat ajuts socials,
que s’havien adequat redactats
i que s’havien incorporat els annexes de diferents col·lectius. A
més, va destacar:
- s’ha regulat la compensació
d’hores extres
- s’ha regulat la compensació
especial per a dies festius
- s’han establert imports de dietes
- s’han creat nous ajuts per a
quotes de l’escola bressol
- s’han adequat els dies de vacances
- s’han incorporat els dies d’assumptes propis
- s’ha incorporat el mètode de
control horari
- s’ha adequat la cobertura d’incapacitat temporal i els tres primers dies cobrim el 50%
- el personal de neteja, a partir
de l’1 de gener de 2019, passarà
a 37,5 hores en comptes de 40
hores
- s’incrementa un dia d’indisposició
- es fa constar la revisió dels
llocs de treball
- s’estableix que els treballadors, a partir dels de 55 anys, si
es pot, es recol·locaran
- entre altres acords.
ERC va dir que era una qüestió

de l’equip de govern i, si s’havia arribat a un acord, hi estaven a favor.
ICV-EUiA va comentar que no
havia estat fàcil la negociació i
que s’havien tardat 2 anys a arribar a un acord, amb la qual cosa
entenia que les dues parts haurien volgut que el conveni fos un
altre. Però, al final s’ha arribat a
un acord i és beneficiós per les
dues parts, va dir. Aquest grup
també va destacar la importància del tema de la regularització
dels llocs de treball.
CiU va remarcar que hi havia situacions que s’havien de regular.
El PP va dir que si les parts hi
havien estat d’acord, votarien a
favor.
L’Alcalde va agrair públicament
als treballadors el seu esforç.
UNANIMITAT
6.- Afers urgents.
No n’hi havia.
7.- Mocions.
PSC: Moció de suport a la implementació de la Renda garantida de ciutadania.
El Ple va acordar expressar el seu
recolzament a la Llei 14/2017,
del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, i exigir a la
Generalitat de Catalunya el seu
correcte desplegament, a més
d’instar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya a diferents aspectes al respecte.
El regidor d’Acció Social, Fran
Sánchez, va explicar que aquesta llei va ser aprovada el 2017
amb el suport de la majoria absoluta dels parlamentaris catalans i que la moció era una
demanda perquè es pugui implementar d’una manera efectiva. A Lliçà d’Amunt, va dir, tenim
una sèrie d’usuaris que estan
patint la manca d’aplicació efectiva d’aquesta llei. Sánchez va
explicar que aquesta llei nodreix
a la gent més desfavorida i s‘han
d’accelerar els motors perquè
les necessitats d’aquesta gent
quedin cobertes pels serveis públics; hi ha al voltant de 36.000
expedients demanats i només
4.000 resolts, va puntualitzar.
ERC va comentar que li costava
d’acceptar que el 155 no hagués

afectat el desenvolupament de
tots els mecanismes per aplicar
la Renda garantida de ciutadania, i que creia que el fet polític
si que hi havia influït. Aquest
grup va preguntar pel nombre
de peticions del municipi no ateses. També va dir que estaven
d’acord en el primer punt de la
moció sobre el suport en el desenvolupament d’aquesta llei,
però que en el punt següent de
la moció, que desgranaven una
sèrie d’actuacions concretes
a fer per part del Departament,
no hi estaven d’acord per desconeixement de les actuacions
realment necessàries; per això,
va proposar de substituir aquest
punt per un de més genèric instant que es fes un pla de desplegament d’aquesta llei.
ICV-EUiA va dir que no hi ha
cap reglament, només una llei
genèrica i que ni els tècnics
tenen formació. També va fer
veure l’ansietat de les famílies
sense ingressos que esperen i
porten sis mesos sense resposta. Aquest grup va concloure
que el desplegament d’aquesta
llei ha estat un despropòsit.
CiU va comentar que segurament el 155 no hi havia ajudat,
però que s’ha de donar una
solució, i va manifestar que el
fet que en aquests moments
hi hagi famílies a la nostra societat que estiguin cobrant uns
600 euros al mes per dotze
pagues és inhumà, i més en el
nostre municipi.
El PP va retreure a ERC que donés la culpa al 155.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: A FAVOR
9.- Preguntes.
ERC va formular preguntes en
relació a aquests temes: Auditoria de la xarxa d’aigua; Participació a Can Malé; Conveni
amb l’Incàsol pel desenvolupament del centre; Tarifació social
a les escoles bressol municipals; Inventari d’activitats en
sòl no urbanitzable; i Camí de
vianants a Granollers.

