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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL DIA 
14 DE DESEMBRE DE 2017 
 
 
Lliçà d’Amunt, 14 de desembre de 2017. 
 
A les 19,00 hores, a l’edifici municipal del carrer Folch i Torres, núm. 102-105, 
prèviament habilitat a tal efecte, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió 
extraordinària de primera convocatòria, que presideix l’Alcalde Sr. Ignasi Simon i 
Ortoll. Hi assisteixen els regidors Jordi Juárez Heredia, Maria del Mar Pedrerol i 
Villarroya, Lourdes Maria Estéfano Orozco, Albert Iglesias Boza, Fran Sánchez 
Castilla, Joaquim Ferriol i Tarafa, Iban Martínez Asensio, Míriam Remolà i Elvira, 
Mercedes Mateo Fiérrez, Francisco Manuel León Cuenca, Antonio Polo Lama, Àngela 
Roca i Corts, Francisco Javier Millán Vidal, Manel Busquets i Mateu, Felip Tura i Torra 
i Jordi Regales Pou. Foren assistits per la Secretària accidental de la Corporació, Sra. 
Gemma Navarro i Medialdea i per l’Interventor municipal Sr. Antoni Hierro Medina. 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“ÚNIC.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2018 
 
Formalitzat l'expedient del pressupost general de l'exercici 2018. 
 
Vist que la tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els 
articles 162 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Vist l'informe de l’interventor de l’Ajuntament, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple 
l'adopció dels següents acords: 
 
1r.- Aprovar inicialment el Pressupost general municipal per a l’exercici 2018 amb 
superàvit inicial, essent l'import de les despeses de 16.914.300 euros, 16.732.500 
euros de l’entitat i 181.800 euros de l’Empresa municipal, i els ingressos de 
16.945.500 euros, 16.732.500 euros de l’entitat i 213.000 euros de l’empresa 
municipal. 
 
2n.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla al Pressupost. 
 
3r.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general. 
 
4t.- Exposar-lo al públic durant el termini de quinze dies hàbils, amb inserció de 
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, per 
a que es puguin fer reclamacions. 
 
5è.- Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 169 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.” 

 
Oberta la deliberació, el regidor Jordi Juárez explicà que el pressupost resultava 
equilibrat, amb unes despeses i uns ingressos de 16.732.500 € i passà a detallar els 
ingressos i les despeses per capítols. 
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En el capítol d’ingressos: 
 

- Capítol 1. Hi havia una petita disminució, bàsicament pel fet que l’any 2018 no 
s’ingressarien els imports pel concepte de regularització cadastral. 

- Capítol 2. Hi havia una disminució d’un 30,6%, perquè no es preveia cap 
actuació extraordinària pel que feia a l’impost de construccions, quan l’any 
2017 s’havien previst les llicències de Leroy Merlín i Esclat. 

- Capítol 3. Hi havia una disminució del 26% motivada bàsicament per la 
reducció de la taxa per llicències urbanístiques, perquè no se’n generaven 
d’extraordinàries. 

- Capítol 4. Es preveia un petit augment, conseqüència de l’augment de les 
subvencions de la Diputació de Barcelona. 

- Capítol 5. Es mantenia igual que el 2017. 
- Capítol 7. Es preveia un augment del 73,3%, pels ingressos de les subvencions 

de Xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona. 
- Capítol 9. Estava previst en funció del desenvolupament del pressupost un nou 

préstec per import d’1.380.000€. 
 
Pel que fa a capítols de despeses: 

 
- Capítol 1. Hi havia una disminució del 0,8% que es devia a petits ajustos. 
- Capítol 2. Hi havia un augment de 215.800€ per l’augment de la partida de 

transport urbà, atès que es contemplava una nova línia. També s’augmentava 
l’import en activitats educatives i neteja viària. 

- Capítol 3. S’incrementava en 12.000 €, bàsicament per l’augment de les 
despeses bancàries. 

- Capítol 4. Es mantenia pràcticament igual que el 2017. 
- Capítol 6. Es reduïa en un 49,2%, atès que s’havia d’incorporar moltes 

inversions ja iniciades el 2017 i que s’executarien el 2018. També s’havia de 
tenir en compte que s’estava limitat per la regla de la despesa, que limitava el 
nivell de despeses que es podien realitzar. 

- Capítol 7. Augmentava en 40.000 € pel compliment del conveni amb l’Aliança. 
- Capítol 9. Es mantenia la partida d’amortització. 

 
Continuà dient que el deute bancari previst a 1 de gener de 2018 seria de de 
4.775.610,08 € i es preveien unes amortitzacions d’1.380.000€, tenint prevista una 
ràtio de deute viu a 31 de desembre de 2018 del 39,42%. 
 
Comentà també que, si s’analitzava el pressupost per àrees, es podia veure que el 
pressupost de cultura era de 507.800€, igual que el 2017; el de joventut era de 
232.000, igual que el 2017; el d’educació era de 801.000 €, que aquest sí que havia 
patit una pujada substancial pels nous projectes, sobretot pel foment de l’educació; en 
el de serveis socials, hi havia una davallada per ajustos i canvis de partida; el de gent 
gran es mantenia; el d’esports era de 756.000€; pel que feia al de retribucions 
bàsiques l’increment venia degut a les escoles bressol perquè hi havia més nens 
inscrits i es necessitava, per ràtio, més persones; el de mobilitat s’incrementava en 
780.000€ per la creació d’una nova línia de bus; el de policia era pràcticament igual 
que el de 2’017; en el de medi ambient hi havia un augment substancial per destinar-lo 
a neteja viària i espais verds; i el de manteniment d’inversions era d’1.000.000 d’euros. 
 
A continuació el regidor Joaquim Ferriol manifestà que si ja era difícil analitzar un 
pressupost, quan no hi havia inversions encara era més complicat, i que es tractava 
d’un pressupost molt ensopit i despertar l’interès del públic era problemàtic. Comentà 
també que el regidor Jordi Juárez havia disparat dades d’ingressos i despeses, però 
en les despeses hauria estat bé saber quina era la nova línia de bus i quines 
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inversions no estaven en el pressupost però que es preveien executar, també 
semblava remarcable el cas de la compra de vehicles i el rènting, sobretot pel que feia 
a vehicles de la Policia, on es podria dir que s’estaven perdent diners amb la seva 
compra, i estaria bé tenir un estudi per valorar si no era millor el rènting. 
 
El regidor Jordi Juárez contestà que pel que feia a les inversions, aquestes serien el 
camí fluvial, reasfalments, claveguerams, instal·lacions municipals, trasllat de 
l’ajuntament, subvencions a l’Aliança i casal de la gent gran. Pel que feia al rentin i a la 
compra, manifestà que s’havia demanat informe a l’Interventor, que havia dit que era 
millor la compra que el rènting, i així s’havia fet. 
 
El senyor Alcalde digué que hi havia inversió plurianual imputada al 2017, però que 
s’acabaria el 2018, per un import aproximat d’1.200.000 euros. A més hi hauria les 
inversions sostenibles, on s’estava valorant canviar a lets l’enllumenat públic. 
 
El regidor Joaquim Ferriol preguntà si la partida d’altres inversions tenia un destí 
definit, atès que li sorprenia la quantitat no exacte; contestant el senyor Alcalde que 
estava destinat a imprevistos i que era per tancar pressupost. 
 
El regidor Manel Busquets digué que l’augment de pressupost de mobilitat venia donat 
pel canvi de rutes que feia que augmentés en kilòmetres i per l’amortització de 
vehicles que s’havien de canviar, en aquests moments s’estava estudiant la possibilitat 
que fossin vehicles híbrids. Pel que feia a la línia 5, indicà que aquesta pràcticament 
seria pagada per Mango. 
 
El regidor Francisco León digué que dintre de les inversions hi havia 200.000 euros 
per dues màquines d’escombrar i per l’augment de la neteja d’espais verds i de jardins. 
 
El regidor Francisco Millán agraí en primer lloc a la regidoria de cultura que després de 
dos anys i mig el so fos millor, i justificà l’abstenció del seu grup perquè encara que no 
se li hagués reconegut la reducció d’impostos que havia sol·licitat es veies que el grup 
del PP no era tan dolent com semblava, així mateix agraí la reducció de 30.000 € en la 
previsió de recaptació per multes. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables dels grups PSC (6), 
ICV-EUiA (2) i CIU (1), que constitueixen majoria absoluta legal. Hi votà en contra el 
grup d’ERC (6) i s’abstingué de votar el grup del PP (2). 
 
 
En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència donà per 
acabada la sessió, essent les 19,30 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta, 
que signen l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 

 
 
L’ALCALDE                          LA SECRETÀRIA 

 
 
 
 


