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crònica
Ple ordinari del 28 de setembre
1 .- Aprovació de l’acta anterior.
El Ple va aprovar l’acta de la
sessió ordinària del 19 de juliol.
UNANIMITAT

2 .- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
El Ple va donar compte dels
Decrets d’Alcaldia emesos del
2 de juliol al 7 de setembre de
2018, que van del número 853
al 1.154, a més dels acords 973
i 974 de modificació de la composició de la Junta de Govern
Local per incorporar la nova
regidora Yolande Rabault i de
delegacions a favor d’aquesta
nova regidora.
3.- Aprovació dels comptes
generals de l’any 2017.
El Ple va aprovar els estats i
comptes anuals de l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt corresponents
a l’exercici 2017.
L’Alcalde en funcions, Jordi
Juárez, va explicar que el Ple ja
va donar compte del Decret de
Liquidació del Pressupost 2017
i que, un cop passat el període
d’exposició pública sense rebre
al·legacions, ara tocava aprovar
els estats i comptes anuals de
l’Ajuntament corresponents a
l’exercici 2017 i rendir els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
PP: ABSTENCIÓ
4.- Aprovació inicial de la Modificació del Reglament intern
del mercat setmanal no sedentari de Lliçà d’Amunt.
El Ple va aprovar inicialment la
modificació del Reglament de
funcionament intern del Mercat
setmanal no sedentari, aprovat en data 28 de març de 212,
per tal d’adaptar-lo a la nova
normativa, ja que l’1 d’agost
de 2017 es va aprovar la Llei
18/2017, de comerç, serveis
i fires, la qual afecta directament al funcionament del mercat setmanal de Lliçà d’Amunt.
Així ho va explicar el regidor
de Comerç, consum, turisme i
empresa, Antonio Polo, que va
afegir que aquest punt s’havia
quedat sobre la taula en el Ple
de juliol i que ERC havia fet algunes aportacions, que s’han
incorporat.
UNANIMITAT

5.- Aprovació de l’acta de les
operacions de delimitació entre els termes de Lliçà d’Amunt
i Santa Eulàlia de Ronçana.
El Ple va aprovar l’Acta i la documentació complementària de
les operacions de delimitació
entre els termes municipals de
Lliçà d’Amunt i de Santa Eulàlia
de Ronçana signada en data 24
de juliol de 2018.
La regidora d’Urbanisme, Lourdes Estéfano, va explicar que hi
havia algunes parcel·les que tenien una part al terme de Lliçà i
una altra a terme de Sta Eulàlia, i
que ambdós ajuntaments havien
arribat a un acord per incloure
aquestes parcel·les senceres en
un o altre terme municipal desplaçant les línies dels límits. La
regidora també va comentar el
cas concret de Can Feu, en què
la masia queda a Lliçà d’Amunt
i la zona de darrera a Santa Eulàlia.
ERC es va abstenir al·legant que
el seu grup no havia participat
en el debat.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
PP: A FAVOR

6.- Nomenament de representant de l’ajuntament en altres
organismes.
El Ple va acordar nomenar a la
Sra. Yolande Rabault representant de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt a l’Associació Xarxa de
Ciutats i Pobles cap a la Sosteniblitat.
L’Alcalde en funcions, Jordi
Juárez, va dir que es tractava
de canviar aquesta representació que portava l’exregidor
d’ICV-EUiA per la seva substituta.
ERC va votar-hi en contra al·legant que no quedava reflectit un
acord d’inici de mandat i va dir
que tots els membres del Ple,
govern i oposició, tenen dret a
ser representants de l’Ajuntament en altres organismes, per
tal d’assabentar-se de què passa en els òrgans supramunicipals.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: A FAVOR
7.- Aprovació de la dedicació
i retribucions de la nova regidora Yolande Rabault.

El Ple va aprovar que la regidora
Yolande Rabault tindrà una dedicació de 18 hores setmanals i
una retribució de 18.000 euros
bruts a l’any.
L’Alcalde va comentar que s’havia seguit el mateix criteri que
per la resta de regidors.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
PP: A FAVOR
8.- Afers urgents.
Es va votar la urgència de dues
mocions d’ERC presentades
fora de termini.
UNANIMITAT
9.- Mocions.
El PP va presentar dues mocions:
1.- Moció per evitar el tancament del CAP Palaudàries durant l’estiu. La moció proposava
que l’Ajuntament realitzés un
estudi per avaluar alguna fórmula que garanteixi l’assistència sanitària en el CAP de Palaudàries els 365 dies de l’any.
La moció es va aprovar per unanimitat amb un canvi de forma,
proposant a l’Ajuntament que
instés al Departament de Salut
a fer aquest estudi.
UNANIMITAT

2.- Moció per un estudi de viabilitat per la cobertura de la
piscina actual. La moció proposava que es realitzés per part de
l’Ajuntament un estudi de viabilitat per la cobertura de la piscina actual, fora de l’època estival, per a la posterior aprovació
per part del govern municipal.
El regidor d’Esports, Manel Busquets, va explicar que ja s’havia demanat un pressupost per
la cobertura retràctil de l’actual
piscina municipal, però que
s’havia descartat un cop valorat
el cost total i el rendiment que
se’n trauria.
El PP va contestar que hi havia
altres sistemes més econòmics,
a la qual cosa CiU va dir que
aquests altres sistemes no garantien les condicions adequades per a la piscina.
ERC va dir que la proposta no
parlava de fer-ho sinó de fer-ne
un estudi i que estaria bé fer-lo
per saber-ne tots els números.
ICV-EUiA va dir que el seu grup
apostava per fer una piscina en
condicions en el moment que sigués viable econòmicament.

L’Alcalde en funcions va comentar que cada cop està més
a prop poder fer una piscina coberta en condicions.
PSC: EN CONTRA
ICV-EUIA: EN CONTRA
CiU: EN CONTRA
ERC: A FAVOR
PP: A FAVOR
CiU va presentar una moció:
1.- Moció amb motiu de l’aniversari de l’1 d’Octubre. La moció
proposava, entre altres punts,
recordar l’1 octubre de 2017
com a data significativa en la
història de Catalunya, on l’expressió democràtica i popular
va topar amb una violència terrible i injustificable, per voler
exercir el dret a volt.
CiU va dir que era un moció per
recordar una data, per denunciar l’ús desmesurat de la força,
per a la llibertat dels presos i
exiliats, i per trobar un solució
democràtica al conflicte polític.
El PSC va retreure que la moció només estava pensada per
un 50% del poble de Catalunya,
que s’ha d’explicar a la resta
d’Espanya i que el procés ha generat dos fronts que estan vivint
electoralment d’això. Però, també va dir que estaven d’acord
en què ningú ha de rebre cops
i que no hi hauria d’haver gent
empresonada.
ERC va comentar que els havia
sorprès la posició del PSC, com
si la baralla no anés amb ells. Va
dir que la moció no anava d’independència sinó d’una data
significativa.
ICV-EUiA va dir que el seu grup
podria votar-hi a favor però que
consideraven la moció incompleta, ja que també es podria
recordar el 17 de maig de 2011
i parlar de conflictes polítics o
protestes socials i de tots els
presos: polítics, estudiants, activistes... i va retreure a Convergència en general certes actituds.
PSC: ABSTENCIÓ
ICV-EUIA: ABSTENCIÓ
CiU: A FAVOR
ERC: A FAVOR
PP: EN CONTRA
ERC va presentar dues mocions,
però en va retirar una sobre la
millora dels vials peatonals, sabent que es treia a concurs.
1.- Moció per la paralització del
desenvolupament urbanístic en
unitats d’actuació del centre. La
moció proposava:

- suspendre les llicències d’edificació i el desenvolupament del
planejament derivat dels àmbits
delimitats en el Centre en un període de dos anys.
- iniciar l’estudi del planejament global del nucli urbà, per
consensuar l’estratègia urbana
d’aquest àmbit i donar-li coherència amb el nou plantejament de l’àrea del Centre que
ara mateix es debat.
- redefinir els àmbits de planejament del nucli urbà, les prioritats
temporals, les seves capacitats
edificatòries i les seves càrregues urbanístiques, d’acord
amb les conclusions de l’estudi
proposat en el punt anterior.
ERV va explicar que es demanava paralitzar llicències per estudiar les condicions edificatòries,
tenint en compte que la prioritat
és el desenvolupament del centre urbà.
L’Alcalde en funcions va demanar de deixar la moció sobre la
taula per treballar-la i presentar-la en el següent Ple, ja que
hi havia alguns defectes de forma, sobretot fent referència a la
suspensió de llicències.
CiU i ICV-EUiA també van demanar de deixar-la per més endavant perquè tenien dubtes i
volien una explicació més acurada de la moció.
ERC va voler mantenir la moció
però suprimint el punt 1 i posant
a votació la resta.
PSC: EN CONTRA
ICV-EUIA: EN CONTRA
CiU: ABSTENCIÓ
ERC: A FAVOR
PP: EN CONTRA
10.- Preguntes.
El PP va fer preguntes en relació
a quatre temes: la situació real
del nombre de professionals en
els centres d’atenció primària;
l’estat actual de les obres del
Casal de la Gent Gran de Palaudàries; les properes llicències d’activitats a Can Montcau;
i l’estat de les obres de Can
Malé. Tenia preguntes sobre el
pla urbanístic del centre del poble, però va dir que les deixava
per a més endavant.
ERC va fer preguntes en relació a sis temes: l’ampliació del
parc d’habitatges en relació al
centre; el web de transparència;
l’estudi de mobilitat; la recepció
del Pla parcial de Can Montcau;
l’auditoria de la concessió a Sorea; i l’aturada del concert de
Búhos.

