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crònica

Ple extraordinari del 20 de desembre
1.- Aprovació inicial del Pressu-
post municipal 2019. 
El Ple va aprovar inicialment el 
Pressupost general municipal per 
a l’exercici 2019 amb superàvit 
inicial, essent l’import de les des-
peses de 17.301.073,99€, dels 
quals 17.299.173,99€ corresponen 
a l’entitat i 197.300€ a l’Empresa 
municipal; i l’import dels ingres-
sos de 17.362.973,99€, dels quals 
17.299.173,99€ corresponen a l’en-
titat i 259.200 a l’Empresa munici-
pal. També va aprovar la plantilla de 
personal detallada en el pressupost 
i les bases d’execució del pressu-
post general. 
El regidor d’Hisenda, Jordi Juárez, 
va anomenar els imports per capí-
tols del Pressupost municipal 2019, 
tant d’ingressos com de despeses, 
i va fer-ne una comparativa amb el 
pressupost del 2018 i un explicació 
(veure notícia de les pàgs. 6-8).
ERC va preguntar quines inversions 
es farien amb els diners de subven-
cions destinats a inversions. També 
va demanar el pressupost 2019 de 
la Mancomunitat de la Vall del Tenes 
i va dir que estaria bé que es donés 
compte en el Ple dels acords de la 
Mancomunitat.  
ERC va definir el pressupost 2019 
de continuïsta i molt genèric, que no 
denota les inversions que es volen 
fer ni la línia de treball de l’equip de 
govern. També va comentar alguns 
aspectes concrets del pressupost 
2019:
- que s’ha augmentat la recaptació 
per multes. 
- que s’ha mantingut l’import desti-
nat a pobresa energètica igual que  
l’any 2018, el qual no s’ha gastat, i 
va preguntar el perquè.
- que estaria bé que en la partida 
d’Habitatge hi haguéssin reflectits 
diners destinats al Pla Local d’Ha-
bitatge. 
- que no es tira mà de recursos pro-
pis per al Pla plurianual d’inversions. 
- i que la partida de transport aug-
menta un 60% i va demanar una 
explicació de les millores. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va con-
testar que la recaptació per multes 
inclou les multes per gossos, pel 
mal ús dels comptadors de l’aigua, 
etc. i que l’import de la recaptació 
per multes de trànsit gairebé és 
el mateix; va dir que s’espera una 
subvenció per al Pla Local d’Habi-
tatge  i que, per tant, l’encarregaria 

la Diputació; va explicar que serm-
pre s’utilitzen recursos propis per 
a inversions i que s’utilitzarà el ro-
manent del 2018 per tornar a fer in-
versions sostenibles; i va comentar 
que els diners destinats a pobresa 
energètica han sortit de la bossa de 
Serveis Socials. L’Alcalde també va 
dir que es tractava d’un pressupost 
real, equilibrat i amb ingressos pru-
dents, semblant al del 2018 perquè 
l’any 2019 és un any de transpàs, 
on hi ha eleccions municipals, i el 
pressupost d’execució dels anys 
electorals sempre baixa. Ignasi Si-
món també es va comprometre a 
fer arribar el pressupost 2019 de la 
Mancomunitat. 
Per altra banda, l’Interventor va 
anomenar algunes inversions pre-
vistes amb diners de subvencions 
com reasfaltats, clavegueram, xar-
xa d’aigua, manteniment d’instal·la-
cions i equipaments, accessibilitat...
ICV-EUiA va comentar que el Pres-
supost 2019 era un pressupost tre-
ballat i va destacar-ne la cobertura 
de temes socials. 
CiU també va dir que es tractava 
d’un pressupost ben treballat, con-
tinuïsta, però amb línies d’ajuda i in-
versions en joventut, gent gran, bus, 
franges, neteja viària, centres cí-
vics... El regidor de Transport Públic 
i Mobilitat, Manel Busquets, també 
va explicar l’augment del 60% en la 
partida de transport  amb la nova lí-
nia de bus i l’aposta pel bus del cap 
de setmana. 
El PP va reclamar un augment de la 
plantilla de policies, fent referència 
al tema dels robatoris, i també dir 
que trobava a faltar el tanatori en el 
pressupost.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va contes-
tar que estava prevista una plaça 
més de policia i que l’alarma social 
pels robatoris no s’ajusta a la reali-
tat, ja que n’hi ha menys que abans 
i s’hi destinen molts esforços. L’Al-
calde també va explicar que s’esta-
va amb negociacions amb la con-
cessionària per al pagament del 
tanatori. 
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: ABSTENCIÓ

2.- Aprovació de la Liquidació de 
les Contribucions Especials per 
les obres de Clavegueram del ca-

rrer d’en Bosc. 
El Ple va aprovar la liquidació de 
les contribucions especials per les 
obres de clavegueram del carrer 
d’en Bosc, amb els següents extre-
ms:
- El cost real total de les obres és de 
46.448,72€
- Subvenció del Consorci de la Con-
ca Besós-Tordera és de 17.992,96€
- Aportació de l’Ajuntament (co-
rresponents al 10% del cost total 
menys l’import subvencionat) és de 
2.845,58€.
- La quantitat a repartir entre els be-
neficiaris és de 25.610,18€
- S’aplica com a mòdul de reparti-
ment els metres quadrats edifica-
bles. 
També es va aprovar la relació de 
subjectes passius i les quotes indi-
viduals resultants d’aplicar a la base 
imposable el mòdul aplicable.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar 
que el cost havia disminuït gràcies a 
tenir una part subvencionada.
ERC va comentar que l’Ajuntament 
podia haver costejat la part dels 
veïns.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va contes-
tar que s’havia discutit però que 
s’havia decidit mantenir el mateix 
criteri de sempre (aportació de 
l’Ajuntament del 10% del cost total 
menys l’import subvencionat) per 
no crear diferències ni precedents. 
UNANIMITAT

3.- Aprovació inicial de la Modifi-
cació del Reglament de règim in-
tern dels Casals de la Gent Gran 
de Lliçà d’Amunt. 
El Ple va aprovar inicialment la mo-
dificació del Reglament de règim 
intern dels casals de gent gran de 
Lliçà d’Amunt. 
La regidora de Gent Gran va expli-
car la modificació. El nou text diu: 
“Els actes de naturalesa privada, 
política, religiosa o mercantil estaran 
expressament prohibits en l’horari 
lectiu, amb l’excepció dels casos 
de reserva per a la celebració d’ac-
tes de campanya electoral d’acord 
a la normativa electoral vigent. Fora 
de l’horari lectiu es podran celebrar 
tot tipus d’actes prèvia sol·licitud. 
L’Ajuntament valorarà la petició i 
autorització de l’activitat”.
ERC va dir que amb aquest nou re-
dactat quedaven coses duplicades 
en el reglament, la qual cosa no te-
nia cap sentit; segons ells, només 

caldria especificar “en horari regu-
lar”. També va dir que no s’establien 
els criteris de valoració de la petició 
per part de l’Ajuntament ni s’obliga-
va a l’administració local a cap ex-
plicació. Van votar-hi en contra per 
poder presentar al·legacions. 
El PP va preguntar per l’admis-
sió de socis en una associació de 
gent gran. L’Alcalde va explicar que 
l’Ajuntament no regula els estatuts 
de les entitats, però es va oferir a 
mediar. 
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: ABSTENCIÓ

4.- Aprovació inicial del Projecte 
de Reforma de les naus 2 i 5 de 
Can Malé. 
El Ple va aprovar inicialment el Pro-
jecte de reforma de les naus 5 i 2 de 
Can Malé, amb un pressupost de 
3.336.059,37€.
La regidora d’Urbanisme, Lourdes 
Estéfano, va comentar que aquest 
projecte de reforma de les naus 5 i 
2 formava part d’un conjunt de pro-
jectes. La regidora d’Urbanisme va 
explicar que les naus que Biokit va 
deixar per l’Ajuntament a Can Malé, 
l’equip de govern les veu com una 
oportunitat per crear nous serveis 
(una Escola de Cuina i aules de for-
mació, una Escola de dansa, una 
sala d’actes i un espai per a enti-
tats), millorar serveis (el Banc d’Ali-
ments, l’Escola de Música, la Poli-
cia, una part de l’Ajuntament i una 
sala de Plens), apropar serveis als 
barris (per la seva ubicació connec-
ta amb els barris) i ampliar la visió 
de centre (amb una rambla verda 
serà un punt de connexió directe 
amb el centre). Lourdes Estéfano va 
dir que l’actual aprovació era per la 
reforma interior de les naus 5 i 2 i 
per tractar les façanes i integrar-les 
a l’entorn. També va dir que s’havia 
intentat aprofitar les distribucions 
originals de les naus, per abaratir 
costos i que es tractava d’un pro-
jecte global costós, que es faria per 
fases. 
ERC va comentar que aprovant 
aquest punt, no només s’estava 
aprovant aquest projecte puntual, 
sinó que s’estava decidint sobre 
equipaments futurs: equipaments 
nous i moviment d’equipaments 
actuals. En aquest sentit, va dir 

que els agradaria haver debatut i 
tenir un Pla d’usos de l’espai. I va 
preguntar perquè s’havia decidit 
crear i traslladar uns equipaments 
i no altres, i què costarien la ges-
tió dels nous serveis que es volen 
implantar i els trasllats. També va 
dir que s’haurien de tenir clars els 
accessos abans de fer les obres 
perquè caldrien modificacions de 
planejament i això suposa almenys 
dos anys de tràmits. ERC va insis-
tir en què es tractava d’un projecte 
municipal, no d’un projecte d’obra, 
i que calien acords previs. 
La regidora d’Urbanisme, Lourdes 
Estéfano, va contestar que hi havia 
hagut un procés participatiu, que 
s’havia fet un anàlisi de l’estat dels 
equipaments, que s’apostava per 
la formació en cuina, que es bus-
caria l’aportació econòmica de la 
Generalitat per als nous serveis i 
que s’està treballant en els acce-
sos, que es mirarien de passar per 
urgència. 
ICV-EUiA va dir que es tractava 
d’una molt bona oportunitat pel 
poble, a tots els nivells, i per a la 
cohesió social de Lliçà d’Amunt, ja 
que era un lloc amb una ubicació 
ideal a prop del centre urbà i amb 
accés directe als barris. 
CiU també va dir que Can Malé 
és una oportunitat perquè Lliçà 
d’Amunt millori. 
El PP també va coincidir en veu-
re-ho com una millora pel poble. 
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: A FAVOR

5.- Nomenament de representant 
de l’Ajuntament  l’AMTU.
El Ple va aprovar nomenar al sen-
yor Manel Busquets Mateu repre-
sentant de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt a l’Associació de Muni-
cipis per la Mobilitat i el Transport 
Urbà.  
ERC va comentar que, si se seguia 
el criteri de lligam amb la regidoria, 
se seguís en totes les representa-
cions en diferents entitats, ja que 
va dir que hi havia cert desgavell i 
va demanar coherència. 
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: ABSTENCIÓ


