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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
LLIÇÀ D’AMUNT DE DATA 23 DE JULIOL DE 2020. 
 
 
A les 19:00 hores, en sessió telemàtica, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió 
de caràcter ordinari en primera convocatòria. 
 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simón Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Maria Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
Maria Lourdes Martín Montero 
Felicita Romero Olivares 
Marc Palet Rodríguez 
Iban Martínez Asensio 
Míriam Remolà Elvira 
Josep Nogués i Miras 
Manuela Nieves Garrido Marín 
Juana Maria Morata López 
Antonio Polo Lama 
Josep Oriol Vera Brau 
Manel Busquets i Mateu 
 
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària accidental. 
 
També hi assisteix Antoni Hierro Medina, interventor municipal 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1.-  APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 
 
Posat en consideració dels membres del Ple Municipal l’aprovació de l’acta de la 
sessió ordinària de 30 de gener de 2020 i de l’extraordinària de 27 de febrer de 2020, 
foren aprovades per unanimitat. 
 
 
2.- PRP2020/133 DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA  
 
Es donà compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des del dia 8 de maig fins al 3 de 
juliol de 2020, que van del número 344 al 511dins del llibre de Registre de Decrets de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
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3.- PRP2020/68   FESTES LOCALS ANY 2021    
 
Es donà lectura del dictamen següent: 
 

“Vist que l’article 37.2 del Text Refós de la Llei l’Estatut dels treballadors estableix que, 
de les catorze festes laborals, dues seran locals i, per Decret de la Generalitat de 
Catalunya, s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller 
de Treball, Afers Socials i Famílies a proposta dels municipis respectius. 
 
Atès que l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, i que el termini de notificació 
de l’Acord finalitza el dia 31 de juliol. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es proposa 
al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1. Aprovar com a festes locals del municipi de Lliçà d’Amunt per a l’any 2021 els dies 7 
de gener i 10 de setembre. 
 
2. Trametre aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya.” 

 
Posada a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 
de 17), que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
4.- PRP2020/143   APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICACIO DEL ROM    
 
Es donà lectura del dictamen següent: 
 

“El Reglament Orgànic Municipal és una disposició administrativa de caràcter general i 
de rang inferior a la Llei, però és un instrument normatiu subjecte a un procediment 
formal.  
 
Vist el que preveuen els articles 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, i 60 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals.  
 
Vist el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i l’article 46 i 47.2.f) de la Llei de Bases 
de Règim Local. 
 
Vist l’informe favorable de Secretaria on s’indica que per l’aprovació es requereix el 
quòrum qualificat de la majoria absoluta del nombre legal de membres. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es proposa 
al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer: Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal de Lliçà 
d’Amunt que s’adjunta  com a annex a aquest acord. 
 
Segon.- Exposar-la a informació pública i sotmetre-la al tràmit d’audiència als interessats 
per un termini de 30 dies, perquè puguin presentar-se reclamacions i suggeriments que, 
si es produeixen la Corporació haurà de resoldre. Si no es produeixen al·legacions, la 
modificació es considerarà aprovada definitivament.” 
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Oberta la deliberació, el senyor Alcalde explicà que era una modificació molt puntual, 
que incorporava al ROM els canvis de la Llei de Bases de Règim Local en relació a la 
celebració de Plens per mitjans telemàtics en casos de força major. 
 
El regidor Iban Martínez manifestà que no trobaven justificat modificar el ROM quan 
era uns transcripció directa de la Llei de bases que era la mateixa normativa que 
regulava aquest mateix Ple, el fet d’incorporar-la al ROM i arrossegar les inconcrecions 
de la pròpia llei no ho creia necessari. Indicà també que la normativa no concretava els 
casos i no justificava el fet que aquest Ple es fes telemàticament quan el dia anterior 
s’havia fet una reunió a les instal·lacions municipals i quan els treballadors anaven a 
treballar a l’Ajuntament, concloent que deixava masses portes obertes per decidir. En 
relació a l’article 118 explicà que passava el mateix, era massa obert i donava molt 
poder a l’alcalde per decidir si un regidor podia deixar d’anar o no al Ple; preguntà 
quan era una “causa similar”, ho trobava poc concret i seria font de conflicte; i preguntà 
què passaria si els mitjans tecnològics fallaven i el regidor no podia connectar; perquè 
havia de trobar-se en territori espanyol. 
 
El senyor Alcalde contestà que el seu tarannà no era el d’imposar res, i sempre havia 
preguntat. Així mateix afirmà que el regidor havia posat exemples que no servien, ja 
que la reunió a la que es referia havia estat de 8 persones a la Biblioteca, quan en el 
Ple en serien 19 més el públic, i preguntà on es podrien reunir. Acabà dient que es 
transcrivia el text de la llei al ROM per tenir-ho tot en el mateix text, però estigués o no 
transcrit la normativa seria la mateixa.  
 
El regidor Iban Martínez reiterà que si ja aplicaven la Llei de Bases no calia copiar una 
cosa inconcreta a la normativa municipal. El seu grup sempre havia donat vist i plau 
als plens telemàtics perquè s’estava en una situació excepcional, però la d’aquests 
moments no la considerava excepcional, s’havia d’anar amb cura, i per espai es podria 
fer a Can Malé.  
 
El senyor Alcalde digué que a les comissions informatives havia comentat que es faria 
telemàtic i cap regidor havia estat disconforme; contestant el regidor Iban Martínez que 
no ho recordava, que només tenia present els errors de connexió. 
 
El regidor Antonio Polo digué que incorporar la llei vigent al ROM no li semblava ni be 
ni malament, i si era millor tècnicament doncs ja estava bé, el que proposava era que, 
ja que s’obria la modificació del ROM, es fes una taula per actualitzar-lo, atès que 
estava una mica desfasat. 
 
El senyor Alcalde contestà que si semblava be a tots es podria crear una taula per 
actualitzar-lo. 
 
El regidor Oriol Vera manifestà que no veia inconvenient en la incorporació de la 
normativa, però si que trobava que els plens telemàtics eren còmodes per tots excepte 
pel públic, i demanà que en la mesura del possible es fes l’esforç amb mesures de 
seguretat de fer-los a Can Malé o a l’Aliança pel bé del públic. 
 
El regidor Manel Busquets digué que si era per adequar-se a la normativa i donar 
sortida a moments puntuals, tot i la manca de concreció, no ho veia malament.  
 
El senyor Alcalde assenyalà que a ell tampoc era que li agradés gaire el sistema de la 
videoconferència, però la situació era la que era.  
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Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables dels grups PSC (9), d’En 
Comú Podem (1),  Ciutadans (1) i Junts per Lliçà d’Amunt (1), que constitueixen majoria 
absoluta legal; i el vot en contra del grup d’ERC (5).  
 
 
5.- PRP2020/154   RENUNCIA ASSIGNACIO GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS    
 
Es donà lectura del dictamen següent: 
 

“El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 4 de juliol de 2019, va acordar establir com a 
assignacions als grup polítics municipals les següents quantitats: 
 
- 500 euros per grup polític municipal 
- 150 euros per regidor 
 
L’article 73.3 de la Llei de Bases de Règim Local estableix que el Ple de l’Ajuntament 
podrà establir assignacions als grups polítics municipals, i una vegada establertes és 
una obligació pagar-les, una altra cosa és que el grup renunciï al pagament de 
l’assignació que li correspon. 
 
Així mateix aquest article preveu que aquestes assignacions només es podran 
destinar a la despesa de funcionament del grup municipal en la seva actuació 
corporativa, és a dir el grup municipal en cap cas podrà fer aportacions pel tema del 
COVID 19 amb càrrec a aquestes assignacions. 
 
Vista la possibilitat que els grups municipals pugin renunciar a les assignacions per tal 
que, amb aquest import l’Ajuntament faci donació a una entitat amb caràcter de 
subvenció d’adjudicació directa prevista a l’article 16.3 de l’Ordenança municipal de 
subvencions, en concret, com a aportacions directes amb caràcter humanitari. 
 
Vist el dictamen favorable de la CI Temes Sectorials , es proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la renúncia dels grups polítics municipals a les assignacions del mes 
de juliol que els hi corresponen de conformitat a l’acord del Ple de data 4 de juliol de 
2019, per tal de ser lliurades a l’Associació de comerciants, empresaris i professionals 
de Lliçà d'Amunt. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Associació de comerciants, empresaris i 
professionals de Lliçà d'Amunt.” 

 
Oberta la deliberació el regidor Iban Martínez manifestà que ja s’havia comentat durant el 
Ple de mes de maig i que, tot i que aquesta acció no arreglava gaire cosa, ajudaria a 
l’Associació de comerciants, i que al marge d’aquest ajut directe el que s’havia de potenciar 
era el consum local. 
 
El regidor Fran Sánchez explicà que en el marc de les accions conjuntes acordades, 
s’havia decidit aquesta acció per ajudar a un col·lectiu que estava necessitat i encara que 
fos poc els ajudaria. Desitjà que hi hagués un rellançament del petit comerç per a que 
pogués tirar endavant i tornés a obrir les portes. 
 
El regidor Antonio Polo digué que ho considerava una obligació moral, era un gest dels 
grups municipals cap a un dels col·lectius més afectats per la pandèmia. 
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El regidor Oriol Vera manifesta que el comerç era l’ànima del poble, i ara estava ferit. Era 
un import simbòlic però era la primera vegada que es feia, tots els grups municipals havien 
arribat a acords pel tema de la COVID, i consensuaven un 90% de les coses que passaven 
al municipi, i una mostra més d’aquesta unió era aquest acord. 
 
El senyor Alcalde recordà que quan en l’anterior crisi, el govern va treure la paga extra als 
treballadors municipals, els grups polítics també hi van renunciar. 
 
El regidor Manel Busquets digué que més enllà de la quantitat, era una petita aportació per 
ajudar a un sector molt perjudicat, però la millor manera d’ajudar era amb el consum local. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 
17), que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
6.- PRP2020/132   DONAR COMPTE DELS INFORMES D'INTERVENCIO 
D'ESTABILITAT I DE MOROSITAT DEL PRIMER TRIMESTRE    
 
Es donà compte al Ple dels informes d’estabilitat pressupostària i de morositat del 
primer trimestre de 2020.  
 
 
7.- PRP2020/148   APROVACIO INICIAL MODIFICACIO PRESUPOST 2020    
 
Es donà lectura del dictamen següent: 
 

“Vistes les memòries d’Alcaldia 
 
Vistos els informes d’intervenció. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer: Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'exercici 2020 per crèdit 
extraordinari següent: 
 
 Crèdit extraordinari 
 

Partida 
pressupostària 

Descripció 
Crèdit 
inicial 

Modificació 
Crèdit 

definitiu 

08 4330 47000 
Subvencions 
COVID19 0,00 53.000,00 53.000,00 

11.4400.63301 
Semaforització cap i 
Can Pujal 0,00 100.000,00 100.000,00 

17 1532 60909 
Urbanització carrer 
major 0,00 125.000,00 125.000,00 

  Total 0,00 278.000,00 278.000,00 

 
Resultant la suma dels crèdits a incrementar en un total de 278.000,00 euros 
 
Recursos que han de finançar-la: 
 
Baixa parcial de crèdits: 
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Partida 
pressupostària 

Descripció 
Crèdit total 
consignat 

Modificació 

01 3380 48001 
Subvencions 
nominatives cultura 

50.500,00 -24.000,00 

07 3410 48001 
Subvencions 
nominatives esports 

94.000,00 -29.000,00 

17 9200 62203 
Accessibilitat i 
trasllat ajuntament 

1.274.835,70 -225.000,00 

 
Segon: Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt del pressupost municipal per l’exercici 2020 que consta a l’expedient. 
 
Tercer: Exposar al públic aquest acord, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
Quart: Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant 
el termini d’informació pública, es considerarà l’expedient aprovat definitivament.” 

 
Acabada la lectura, el senyor Alcalde explicà que la modificació s’aprovava per poder 
executar dos projectes de semaforització, un al CAP i l’altre a Can Pujal, i la resta per 
fer front a les subvencions que s’aprovarien en punts posteriors.  
 
El regidor Iban Martínez explicà que, tot i no haver recolzat el pressupost, torbaven 
que les modificacions eren encertades i, atès que no es farien servir, les subvencions 
a cultura anirien per altres projectes. Faltaria saber què passaria amb els imports del 
sopar de les àvies o l’homenatge a la vellesa atès que suposava que no es farien. 
Trobaven positiu que els diners del trasllat de l’Ajuntament es dediquessin a projectes 
que eren molt necessaris, com ara el carrer Major, carrer la Fàbrica, i altres. 
 
El senyor Alcalde digué que havia oblidat dir que entre els projectes de la modificació 
també hi era el del carrer Major. Pel que feia a la Festa Major s’estava treballant en 
una d’alternativa amb actes virtuals i presencials, en principi aquesta partida potser 
s’esgotaria perquè no hi hauria patrocinis. 
 
El regidor Antonio Polo manifestà que a la proposta hi havia dues parts: 
 
  - L’encertada per poder fer front al pagament de subvencions per la lluita contra 

els efectes de la COVID. 
 
 - La que no li agradava, que era que s’eliminés la inversió a Can Malé. 
 
Però com que no es podien separar votaria a favor. 
 
El senyor Alcalde explicà que s’havien presentat al·legacions al PUOSC per tal que 
financés el projecte de Can Malé, pel que l’equip de govern sí que estava interessat. 
 
El regidor Oriol Vera digué que la modificació estava molt bé, es treien partides del 
pressupost que no s’executarien i s’utilitzaven per pal·liar les conseqüències de la 
COVID  i per obres necessàries per mobilitat. 
 
El regidor Manel Busquets considerà que no hi veia problemes amb la modificació que 
era un traspàs de quantitats, però creia que serien més necessàries altres obres com 
la rotonda de Ca la Miquela. 
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El senyor Alcalde contestà que la rotonda de Ca la Miquela no era senzilla, primer 
s’havia de fer una modificació al POUM i s’estava arribant a acord amb els propietaris. 
La regidora Lourdes Estéfano explicà que havien tingut dues reunions amb els 
propietaris i havien lligat un conveni per poder modificar el POUM i obrir el vial per 
connectar la rotonda de dalt amb una futura rotonda.  
 
El regidor Manel Busquets digué que també hi havia l’opció de donar pas preferent 
amb semaforització a la dreta amb una inversió ínfima. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 
17), que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
8.- PRP2020/147   APROVACIO DOCUMENT FUNCIONARITZACIO DEL 
PERSONAL AJUNTAMENT LLIÇÀ D'AMUNT    
 
Es donà lectura del dictamen següent: 
 

“Vist el document de funcionarització elaborat pel Departament de Recursos Humans 
de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
Vist el que estableix l’article 92.2 de la Llei de bases de Règim Local. 
 
Vist l’acord de la Mesa de negociació del personal de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar  el document de funcionarització de personal de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt.” 

 
Oberta la deliberació el senyor Alcalde explicà que s’havia arribat a un acord amb els 
representant dels treballadors d’un compromís de funcionarització que s’iniciaria amb la 
provisió d’unes places de funcionaris i després amb un procés d’estabilització. 
 
El regidor Iban Martínez manifestà en primer lloc, per tal que quedés constància, que era 
difícil seguir el ple pels talls de connexió que s’estaven produint, i continuà dient que a la 
majoria d’acords presos amb els treballadors hi donaven recolzament, però no entenien 
perquè es funcionaritzaven en un primer moment dues places, i la resta quedava pel final 
del mandat. 
 
El senyor Alcalde contestà que l’important era estabilitzar la plantilla i després fer la 
funcionarització, perquè si es feia al revés no tots els treballadors podrien optar a la 
funcionarització. Així mateix, assenyalà que, amb la nova normativa, per substituir a 
l’interventor quan agafés la baixa per paternitat havia de ser un funcionari A1, quan amb la 
normativa anterior podia ser qualsevol funcionari de l’Ajuntament, per això aprofitant que a 
la casa hi havia personal capacitat però que no era funcionari es feia el procés per dues 
places de funcionaris A1 i així cobrir a l’interventor i al tresorer. 
 
El regidor Iban Martínez digué que desconeixia aquest canvi de normativa, però que si era 
així hi votarien a favor. 
 
El regidor Antonio Polo es sorprengué que entre tots els treballadors només hi hagués cinc 
funcionaris, i com a partit sindicalista respectarien tots els acord presos amb el treballadors. 
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El regidor Oriol Vera es manifestà en el mateix sentit, i digué que no podia ser que només 
hi haguessin cinc funcionaris.  
 
El regidor Manel Busquets assenyalà que per una banda hi havia la urgència de cobrir la 
baixa per paternitat i per altra la necessitat de funcionaritzar al personal. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 
17), que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
9.- PRP2020/144   VERIFICACIO DEL TEXT REFOS DE LA MODIFICACIO DEL 
POUM SECTOR CENTRE DE LLIÇÀ D'AMUNT    
 

“El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 27 de febrer de 2020, va aprovar 
provisionalment la Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal pel que fa als 
sectors PMU-1 Centre - Can Guadanya Vell i PMU-2 Centre - Can Francí  de Lliçà 
d’Amunt  
 
Tramès l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per la seva 
aprovació definitiva, en sessió del dia 5 de juny de 2020, ha acordat aprovar  
 
definitivament l'esmentada modificació, suspenent la seva executivitat i publicació fins 
que mitjançant un text refós verificat pel Ple de l’Ajuntament s’incorporin diferents 
prescripcions.  
  
Vist l’informe de l’Arquitecte municipal. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme, amb el vot 
particular del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per considerar que 
a l’informe de l’Arquitecte municipal li faltes especificacions, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer: Verificar el Text Refós la Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal 
pel que fa als sectors PMU-1 Centre - Can Guadanya Vell i PMU-2 Centre - Can 
Francí  de Lliçà d’Amunt, incorporant les prescripcions assenyalades per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona.  
  
Segon: Trametre el Text Refós degudament diligenciat a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona per tal que  procedeixi a la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.” 

 
Oberta la deliberació, la regidora Lourdes Estefano explicà que aquest era un projecte 
prioritari pel mandat, amb un gran impacte positiu. El document que es passava a 
verificació era el que ja s’havia aprovat provisionalment amb unes puntualitzacions del 
Departament d’Ensenyament en relació a la finca de l’IES, en concret l’accés rodat i 
separar els edificis del carrer comercial de la tanca e l’IES, així mateix també s’afegia 
l’estudi econòmic de les despeses derivades del sistema d’equipament.  
 
El regidor Iban Martínez assenyalà que l’informe que tenien a l’expedient no era el correcte. 
Així mateix, digué que ja era conegut per tothom que el seu grup tenia coses en contra del 
projecte, continuava sense haver-hi la valoració, no es sabia l’import de les expropiacions 
forçoses de les masies a càrrec del pressupost municipal, la Generalitat demanava 
concreció sobre aquest import que comprometria les finances de l’Ajuntament, no sabien 
quant valdria expropiar, l’informe d’urbanisme parlava de la possibilitat de desqualificar per 
reduir ocupació del sòl, però no se sabia com es portaria terme el projecte, com es baixaria 
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la densitat als barris, com es prohibiria construir més, si es farien zones verdes. També 
afirmà que la modificació no resoldria la dispersió dels barris. Insistí en el punt 1.3 que 
parlava dels imports però no reflectia quant costaria i era una petició expressa que s’havia 
fet. Preguntà si estava prevista l’expropiació, o si es tenia un conveni amb els propietaris. 
En els plànols d’encaix volumètric hi havia edificis que no s’ajustaven als plànols que hi 
havia després. Acabà dient que encara que la proposta fos de verificació no podien votar a 
favor perquè consideraven que la modificació era un error. 
 
La regidora Lourdes Estéfano contestà que, pel que feia a les expropiacions, la valoració sí 
que estava amb valors estimats. En quant a l’increment de densitat, en el model de poble 
de futur s’apostava per augmentar en llocs cèntrics i baixar en altres per a que expansió fos 
mínima i més sostenible.  Acabà dient que la apreciació seria de dues plantes però en 
realitat n’hi haurien tres, per a que no tingués tan impacte visual.  
 
El regidor Iban Martínez manifestà quer era el mateix de sempre, si s’agafava la volumetria 
de Sala Ambrós es veia un edifici que després seria de PB+4, Can Guadanya es veia un 
edifici monolític igual que al carrer Aliança. En quant a la valoració de les expropiacions ja li 
diria exactament on estaven en el document perquè no ho havien trobat. 
 
El regidor Antonio Polo digué que era un tema més tècnic i no tenia res a dir. Defensava el 
projecte per a així pal·liar el greu problema del preu de l’habitatge, i considerava també que 
tan important era la construcció com la cohesió de les persones que anirien a viure-hi, per 
això insistia en la connexió de Can Malé com a centre urbà. No estava en contra però 
tampoc podia votar a favor d’un projecte que era diferent del que s’havia fet originàriament, 
per això s’abstindria. 
 
El senyor Alcalde assenyalà que s’insistia molt amb Can Malé, però que el projecte de 
centre es feia amb Can Francí, Can Guadanya i Ca la Miquela, que suposarien altres 
equipaments municipals que donarien cohesió.  
 
El regidor Oriol Vera digué que el projecte s’havia treballat poc políticament i molt 
tècnicament, considerava que era un punt molt important com per haver-lo treballat més, es 
podria haver fet una comissió i així tots haguessin votat a favor. Els dubtes que plantejava 
el grup d’ERC es podien haver contestat en una comissió, però tot i així considerava que el 
projecte era il·lusionant. 
 
El senyor Alcalde contestà que el projecte estava molt treballat, s’havien fet reunions i 
comissions, processos participatius, recolzats per l’INCASOL, la Diputació de Barcelona i la 
Universitat Politècnica, però en el punt que estaven no tocava, quan es fessin els projectes 
de reparcel·lació i el d’urbanització es podria fer un procés informatiu.  
 
El regidor Oriol Vera digué que el procés participatiu s’havia fet de cara a la galeria, amb 
molt poca participació  i quan ell havia volgut participar no l’havien deixat. Considerava que 
faltava informació i moltes qüestions que havia plantejat el regidor Iban Martínez s’haurien 
d’haver contestat. 
 
La regidora Lourdes Estéfano explicà que per modificacions com la que estaven aprovant 
la llei obligava que la participació fos fins a l’aprovació inicial. L’INCASOL havia contractat 
uns empresa per fer el procés de participació, i només havia vist al regidor Oriol Vera a la 
presentació final. Acabà dient que havien estat oberts a resoldre tots els dubtes i aclarí que 
el tema de la valoració estava a la pàgina 168. 
 
El regidor Oriol Vera contestà que no l’havien deixat participar a les altres reunions. 
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El regidor Manel Busquets digué que considerava que era una bon projecte, però demanà 
que es controlés la massificació.  
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables dels grups del PSC (9), de 
Ciutadans (1) i de Junts per Lliçà d’Amunt (1), que constitueixen majoria absoluta legal, el 
vot en contra del grup d’ERC (5); s’abstingué de votar el grup d’En Comú Podem (1).  
 
 
10.- PRP2020/140   APROVACIÓ DE L'ESTUDI DE MOBILITAT URBANA 
SOSTENIBLE DE LLIÇÀ D'AMUNT    
 
Es donà lectura al dictamen següent: 
 

“La Diputació de Barcelona ha elaborat l’Estudi de Mobilitat Urbana sostenible de Lliçà 
d’Amunt.  
 
Vista la transcendència de disposar d’aquest document com a eina per l’Ajuntament en 
la planificació integrada de les diferents xarxes que conformen el sistema de transport 
del municipi, que a més pot contribuir a la millora del medi ambient, de l’entorn 
urbanístic i del nivell socioeconòmic del municipi. 
 
Vist que correspon a l‘Ajuntament aprovar aquest document, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme, es proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon.- Publicar aquest document a la pàgina web de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.” 

 
Oberta la deliberació, el regidor Albert Iglesias explicà quina havia sigut la cronologia de 
l’Estudi, que havia començat l’any 2016 amb un acord de la Junta de Govern Local 
demanant a la Diputació de Barcelona l’ajuda tècnica per elaborar el Pla de Mobilitat 
Urbana. La Diputació va atorgar una ajuda tècnica per import de 40.000 euros, dels quals 
32.000 euros se’n feia càrrec la Diputació i 8.000 euros l’Ajuntament. L’any 2018 la 
Diputació adjudicà els treballs de redacció de l’EMUS de Lliçà d’Amunt a la consultoria TRN 
– TÁRYET, que va lliurar els treball el 13 de juliol d’aquest any.  
 
Continuà dient que calia tenir en compte que vistes les necessitats de millora de la mobilitat 
urbana del municipi, i atès que moltes de les actuacions que es plantejaven portar a terme 
per endreçar i millorar la mobilitat, no es podien tractar de forma aïllada, ja que d’una forma 
o altra, moltes incidien entre si, es considerava necessari portar a terme un Pla de Mobilitat 
Urbana que detectes les necessitats actuals i proposés les mesures a curt, mig i llarg 
termini que calia anar implementant de forma ordenada, marcant les línies i criteris a seguir 
i evitant situacions contradictòries entre elles. Com que Lliçà d’Amunt, per les seves 
dimensions, no estava obligat per Llei, a disposar de PMU, s’havia optat per fer un Estudi 
de Mobilitat Urbana Sostenible, que si bé contenia tots els mateixos paràmetres que un 
PMU, no estava obligat a fer les valoracions d’impacte mediambiental que si havia de 
disposar un PMUS. 
 
El regidor Iban Martínez digué que, tot i que no havia estat un document treballat 
conjuntament, estava ben elaborat i ben treballat, però no acabava reflectir el que el 
seu grup voldria, no incidia prou en el tema dels barris. Sabia que era una guia de 
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treball però caldria treballar més algunes parts que estaven oblidades, per això no 
podrien votar a favor però tampoc en contra perquè no deia cap bestiesa. 
 
El senyor Alcalde contestà que la Diputació de Barcelona demanava que s’aprovés pel 
Ple per tal de donar-li conformitat però que el document estava obert a canvis. 
 
El regidor Antonio Polo manifestà que se li feia difícil aquest estudi, atès que sempre 
havien defensat la descentralització i aquest estudi anava en contra. De les 40 
propostes que es feia, només 3 eren imputables a tots els barris, en un poble que el 
80% de carrers estaven als barris, només preveien 3 actuacions, per això hi votaria en 
contra, encara que sabia que era un document molt treballat tècnicament, podia ser un 
bon estudi si només fos del nucli urbà però no per Lliçà d‘Amunt en conjunt. 
 
El regidor Albert Iglesias contestà que li sorprenia l’argumentació del senyor Polo atès 
que calia tenir en compte que la càrrega de la mobilitat la tenia el centre, les grans 
actuacions estaven al centre perquè eren la connexió amb d’altres municipis.  
 
El regidor Antonio Polo digué que entenia les explicacions, i que en el centre urbà 
s’acumulaven els fluxos de tràfic i mobilitat però era molt desproporcionat. Dir que els 
barri no tenien necessitat era molt agosarat perquè hi havia molts aspectes a millorar.  
 
El regidor Oriol Vera manifestà que el treball estava fet per la Diputació de Barcelona, i 
per ser un document obert es podia continuar treballant. 
 
El regidor Manel Busquets digué que l’estudi reflectia a grans trets les necessitats dels 
municipis, no es podia mirar amb quantitats econòmiques sinó en solucions de 
problemes. No estava d’acord amb que a l’estudi només es parlés del centre urbà. Hi 
votaria a favor, tot i que no estava totalment d’acord amb el que es deia. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables dels grups del PSC (9), de 
Ciutadans (1) i de Junts per Lliçà d’Amunt (1), que constitueixen majoria absoluta legal, el 
vot en contra del grup d’En Comú Podem (1); s’abstingué de votar el grup d’ERC (5). 
 
 
11.- PRP2020/145   APROVACIO BASES SUBVENCIONS RESTAURADORS    
 
Es donà lectura al dictamen següent: 
 

“L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha elaborat les bases per fixar els criteris per a la 
concessió d‘ajuts econòmics, amb caràcter d’urgència, per fer front a l’emergència 
econòmica dels establiments de restauració del municipi de Lliçà d’Amunt que, a 
causa de la crisi de salut pública produïda pel COVID-19, i amb l’aprovació del Reial 
Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma, van veure com la 
seva activitat empresarial va haver de tancar durant aquest període així com 
posteriorment han vist restringits els seus aforaments per les mesures de prevenció i 
que, per tant, han deixat de percebre ingressos o han tingut pèrdues econòmiques 
importants, sense poder fer front en conseqüència a les despeses per al mínim 
manteniment de la seva activitat laboral i empresarial. 
 
Atenent a la regulació establerta en el Títol IV de la vigent Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, sobre el procediment d’atorgament 
d’ajuts, i en concret l’article 16 i següents.  
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
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Vist el dictamen favorable de la CI Hisenda, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER: Aprovar inicialment les Bases reguladores específiques de la convocatòria 
de subvencions d’emergència, en règim de concurrència competitiva, per als 
establiments de restauració de Lliçà d’Amunt afectats econòmicament per la crisi 
sanitària ocasionada pel covid-19. 
  
SEGON: Exposar-les al públic, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament, durant el termini de vint dies hàbils. 
 
TERCER: Si durant el termini d’exposició al públic  no es presentessin al·legacions, 
aquest acord esdevindrà definitiu.” 

 
Oberta la deliberació el regidor Marc Palet agraí el suport rebut per part de tots els grups 
polítics municipals durant l’estat d’alarma, per les propostes que havien fet arribar a la 
regidoria i el consens assolit per tirar-les endavant. Continuà dient que amb aquest acord 
es pretenia elaborar una línia de subvencions per als empresaris de la restauració i 
específicament per l’ocupació de l’espai públic amb terrasses i es destinarien 4.500 euros. 
 
El regidor Iban Martínez manifestà que aquesta subvenció era un dels punts que 
havien acordat tots els grups polítics municipal, que era una petita ajuda que no 
solucionava tots els problemes però podia ajudar, així mateix donà ànims a tot el 
sector que ho estava passant malament.  
 
El regidor Antonio Polo s’expressà en els mateixos termes, i digué que era una petita 
ajuda per a un sector que estava patint molt. 
 
El regidor Oriol Vera reiterà que era un acord per ajudar a restauradors que naixia de 
la voluntat de tots els grups polítics.  
 
El regidor Manel Busquets digué que era una petita quantitat però era un recolzament 
al sector fruit de la unitat de tots els grups polítics. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 
17), que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
12.- PRP2020/146   APROVACIO INICIAL BASES SUBVENCIONS 
MICROEMPRESES, COMERÇOS I AUTÒNOMS DE LLIÇÀ D'AMUNT    
 
Es donà lectura al dictamen següent: 
 

“L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha elaborat les bases per fixar els criteris per a la 
concessió d‘ajuts econòmics, amb caràcter d’urgència, per fer front a l’emergència 
econòmica d’empresaris autònoms i petits i mitjans comerços del municipi de Lliçà 
d’Amunt que, a causa de la crisi de salut pública produïda per la COVID-19, i amb 
l’aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat 
d’alarma, han vist com la seva activitat empresarial ha deixat de percebre ingressos o 
han tingut pèrdues econòmiques importants, sense poder fer front en conseqüència a 
les despeses per al mínim manteniment de la seva activitat laboral i empresarial.  
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Atenent a la regulació establerta en el Títol IV de la vigent Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, sobre el procediment d’atorgament 
d’ajuts, i en concret l’article 16 i següents.  
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vist el dictamen favorable de la CI Hisenda, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER: Aprovar inicialment les Bases reguladores específiques de la convocatòria 
de subvencions d’emergència, en règim de concurrència competitiva, per a 
microempreses, comerços i treballadors autònoms de Lliçà d’Amunt afectats 
econòmicament per la crisi sanitària ocasionada pel covid-19. 
  
SEGON: Exposar-les al públic, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament, durant el termini de vint dies hàbils. 
 
TERCER: Si durant el termini d’exposició al públic  no es presentessin al·legacions, 
aquest acord esdevindrà definitiu.” 

 
Oberta la deliberació, el regidor Marc Palet explicà que es tractava d’una línia d’ajuts 
destinada, en la mesura del possible, a pal·liar els efectes de la crisis econòmica que 
estava provocant la COVID-19 en el petit empresari i autònoms, es destinaries 50.000 
euros i les quantitats subvencionables serien de 400 a 500 euros per empresa o activitat. 
 
El regidor Iban Martínez manifestà que era una petita ajuda, i lamentà que el sistema fos 
tan garantista que no permetés ser més àgil. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 
17), que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
13.- PRP2020/155   ESTABLIMENT I APROVACIO INICIAL REGLAMENT CENTRE 
MUNICIPAL COMPARTIT D'ACTIVITATS EMPRESARIALS    
 
Es donà lectura al dictamen següent: 
 

“Els allotjaments empresarials d’iniciativa són aquells espais físics de titularitat 
municipal destinats l’ocupació i allotjament temporal per petites empreses de nova 
creació, a la finalitat d’acompanyar-les amb la prestació de determinats serveis per tal 
afavorir-les en la seva consolidació i creixement.  
 
Les empreses allotjades tenen a la seva disposició un seguit de serveis bàsics 
vinculats a les infraestructures que permeten al futur empresari minimitzar les 
despeses en la creació de la seva empresa.  
 
Aquests suports públics pretenen fomentar i mantenir viu el contacte interempresarial 
de nova creació. 
 
Vist l’interès de l‘Ajuntament de Lliçà d’Amunt, entenent el Centre municipal compartit 
d’activitats empresarials com una alternativa per a aquelles micro empreses i/o 
autònoms que veuen perillar el seu futur puguin fer ús d’aquest espai municipal. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1. Crear el servei del Centre Municipal Compartit d’Activitats Empresarials de Lliçà 
d’Amunt. 
 
2. Aprovar inicialment el Reglament de funcionament del centre municipal compartit 
d’activitats empresarials de Lliçà d’Amunt.  
 
3. Sotmetre l'acord d'aprovació inicial i el Reglament a un període d'informació pública 
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i a l’e-tauler municipal, per 
un termini de trenta dies hàbils a comptar de l'endemà de l'última de les publicacions 
de l'anunci, a l'efecte de poder ser examinat i, si escau, formular les reclamacions, les 
al·legacions i els suggeriments que es considerin pertinents. 
 
4. En el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació, l'acord d'aprovació inicial 
esdevindrà definitiu.” 

 
Oberta la deliberació el regidor Marc Palet explicà que aquest seria un altre servei que 
gràcies a la col·laboració de tots els grups polítics municipal podria tirar endavant. Es 
crearia un centre d’activitats empresarials amb despatx compartit per treballar 4 persones 
emprenedores amb espais comuns amb la sala de reunions i serveis d’oficina, estaria dotat 
amb línia wi-fi per permetre teletreball a través d’internet.  El cost de l’obra civil i material 
seria d’uns 10.500 euros i les despeses anuals de manteniment previstes serien d’uns 
2.000 euros. 
 
El regidor Iban Martínez manifestà que es continuaven aprovant projectes conjunts, i tot i 
que no li acabava d’agradar el nom i es podria haver treballat més per a que no fos nomes 
donar locals a preus econòmics, era un començament i si funcionava ja es desenvoluparia 
més.  
 
El regidor Oriol Vera digué que era un servei que ja tenien altres municipis, no era el millor 
nom però la qüestió era començar amb 4 despatxos i potser acabar a Can Malé amb 40. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 
17), que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
14.- AFERS URGENTS 
 
No se n’han presentat 
 
 
15 – MOCIONS 
 
15.1.- PRP2020/176   MOCIO EN DEFENSA SISTEMA PUBLIC DE SALUT    
 
El regidor Antonio Polo donà lectura a la següent Moció: 
 

“MOCIÓ DEL GRUP LLIÇA D’AMUNT EN COMU PODEM DE L’AJUNTAMENT DE 
LLIÇA D’AMUNT EN RELACIÓ AMB LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE 
SALUT, PER A UN NOU PACTE NACIONAL DE SALUT DE CATALUNYA I DE 
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REBUIG A LA PRIVATITZACIÓ DE SERVEIS DUTS A TERME PEL DEPARTAMENT 
DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
Estem vivint una situació excepcional. La pandèmia provocada pel coronavirus COVID-
19 ha desencadenat una crisi sanitària, social, econòmica i humanitària que ha requerit 
implementar mesures d’emergència en tots els àmbits i institucions, particularment per 
fer front a la pandèmia del COVID-19; circumstància que ha comportat també el 
confinament domiciliari per part del conjunt de ciutadans i ciutadanes dels nostres 
pobles i ciutats per reduir la probabilitat d'exposició i contagi pel Coronavirus SARS-
CoV-2. Alhora, aquestes diferents crisis han fet emergir les mancances del sistema 
sanitari i sociosanitari a causa de les dràstiques retallades pressupostàries que els 
Governs de Catalunya i de l’Estat Espanyol han estat aplicant, fins al dia d’avui, des del 
2010. Unes retallades que han comportat un deteriorament progressiu dels sistema 
sanitari, posant-lo en greu perill, i amb una sobrecàrrega intolerable per als professionals 
sanitaris i sociosanitaris.  
 
A aquest fet, cal sumar-hi les constants improvisacions i la mala gestió duta a terme per 
part de la Generalitat de Catalunya, com per exemple en el descontrol de la gestió de 
compres de materials, la fiscalització dels tests i gestió publica dels mateixos, els acords 
en el pagament per la prestació sanitària fora del sistema sanitari públic de Catalunya 
(SISCAT), la tardana actuació en les residències de persones grans, tant públiques com 
concertades, la manca de diàleg amb el mon local, l’enorme dificultat per habilitar 
hospitals de campanya i hotels de salut de forma coordinada amb els ajuntaments, el 
tancament de CAPs i CUAPs arreu del territori sense comunicació amb els propis ens 
locals, fet que suposava dificultar encara més l’atenció mèdica al conjunt de la 
ciutadania i que va provocar el col·lapse del servei 061, deixant a moltes ciutadanes i 
ciutadans sense atenció sanitària durant el confinament i de forma rellevant a les 
persones amb malalties cròniques. 
 
Menció a part mereixen dues actuacions molt qüestionables i que ens mostrem 
contraris. En primer lloc el preu fixat per Decret per compensar la sanitat privada i 
concertada del servei de pacients atesos per la COVID-19. Un preu per pacient que és 
superior a qualsevol referència de comparació que es pugui fer, i que no s’ha calculat de 
cap manera mínimament transparent. Així, el pressupost públic català pagarà 43.400 
euros per cada pacient amb la COVID-19 que hagi fet ús d’una UCI, d’una unitat de 
cures intensives, a la sanitat privada i concertada durant aquesta crisi sanitària. Una 
quantitat exagerada si comparem amb altres comunitats com per exemple Navarra que 
va fixar el preu en 21.000 euros. 
 
En segon lloc, l’externalització pel Departament de Salut a l’empresa Ferroser Servicios 
Auxiliares, empresa filial de Ferrovial, per al rastreig dels contactes de coronavirus per 
un import de més de 17 milions d’€ o els imports desproporcionats pagats al sistema 
sanitari privat per l’ús dels seus serveis i instal·lacions en el pic de la pandèmia sanitària 
provocada per la COVID-19. Fets aquests que tornen a mostrar el constant 
menysteniment del Departament cap al sistema sanitari públic. 
 
També cal esmentar l’anunci fet per la Generalitat de Catalunya de destinar 140 milions 
d’euros per compensar els i les professionals del sistema públic de salut i de residències 
que han treballat durant la part més intensa de l’epidèmia de la COVID-19 mitjançant 
uns criteris que els diferents col·lectius sanitaris i sindicats del nostre país han considerat 
injustos i discriminatoris ja que no tenen en compte el conjunt de professionals que 
treballen en el sistema com es el personal de neteja, atenció i altres. Circumstància que 
s’agreuja per la nul·la resposta a resoldre les pagues extraordinàries pendents als i les 
professionals sanitàries i la revalorització dels salaris.  
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Ens reafirmem en que el reconeixement professional va molt més enllà de la 
compensació per un servei prestat. No es tracta d’una retribució sinó d’anar més enllà i 
de fer una valoració de llocs de treball en tots els nivells i a tota l’escala i que tingui 
reconegut el nivell de risc i tots els seus drets. 
 
Però aquesta crisi sanitària també ha mostrat les debilitats del sistema sanitari públic 
català i reobre el debat sobrer la urgència per revertir les mancances que la COVID-19 
ha evidenciat. Els i les professionals sanitaris i sociosanitaris del sector públic en un 
context d'extraordinària dificultat i en moltes ocasions sense l’acompanyament del 
Departament de Salut a l’hora de proporcionar EPIs i materials d’autoprotecció, han 
destinat el bo i millor de totes i tots ells per atendre en les millors condicions a la nostra 
ciutadania, salvant vides i posant-ne en perill les seves. Fet que mereix un agraïment 
immens als i les professionals de la sanitat en general pel seu alt grau de compromís, 
dedicació i valentia en aquests moments excepcionals que ens toca viure. En definitiva, 
un sistema que ha estat tan elogiat com retallat per part del govern de la Generalitat. 
 
Aquest context de pressió constant cap als i les professionals del sistema sanitari ha 
arribat a un límit d’insostenibilitat que posa en crisi el sistema SISCAT i l’esforç dels 
professionals ha arribat al seu límit. 
 
Aquesta situació límit es constata per les darreres manifestacions ciutadanes, socials i 
dels propis professionals sanitaris i que, en els darrers dies, han portat a la presentació 
d’un Manifest per part del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, el Consell de 
Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i la Societat Catalana de Gestió Sanitària 
al qual s’hi han adherit altres institucions i entitats del sector de la salut i que consta d’un 
decàleg per a la reforma del sistema de salut de Catalunya que fem nostre. Aquestes 
deu propostes demanen, entre d’altres, un nou pacte per la sanitat, augmentar els 
recursos econòmics al sistema sanitari públic, la millora de les infraestructures sanitàries 
i millorar les condicions i els recursos per als i les professionals de la salut amb l’objectiu 
de millorar el sistema públic de salut. 
 
Atès que considerem que la salut ha d’estar present en totes les polítiques i que avui 
l’emergència climàtica, la crisi social i econòmica que patim també afecta la nostra salut, 
fem nostres les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut per tal de reorientar 
el sistema sanitari cap a la promoció de salut, la salut comunitària, la prevenció, la lluita 
contra la desigualtat i la promoció de les polítiques públiques saludables. 
 
En virtut d’aquestes consideracions, proposem al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1.- Instar el Parlament de Catalunya a elaborar un nou pacte nacional per la salut de 
Catalunya, posant el sistema públic al nivell que demanda la societat, establint un 
escenari pressupostari adient a les necessitats de professionals, les estructurals, de 
recursos, equipaments i tecnologia, i de formació, recerca i innovació.  
 
2.- Instar la Generalitat de Catalunya a aturar l’externalització per al rastreig dels 
contactes de casos de coronavirus i assignar aquesta funció, tot reforçant-la, als equips 
d’Atenció Primària de Salut i Salut Pública, en coordinació amb el Programa de salut 
pública per a l'estudi epidemiològic dels casos amb la COVID-19 creat en el marc del 
Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya. 
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3.- Efectuar una auditoria publica independent per tal de revisar les aportacions 
efectuades al sistema sanitari privat amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i, si es 
donés el cas, procedir al tràmit corresponent per efectuar-se el retorn dels imports 
liquidats amb escreix. 
 
4.- Instar el Departament de Salut a la reobertura immediata de tots els CAPs i CUAPs 
de Catalunya (COM EL NOSTRE CAP DE PALAUDARIES)  amb la dotació de 
professionals necessaris, capacitat d’organització i recursos per al retorn de l’activitat 
d’atenció presencial, com a baula estratègica d’un país en les seves polítiques de salut, 
prevenció comunitària i de coordinació amb altres àmbits assistencials. 
 
5.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a augmentar en 5.000 milions d’€ els 
recursos econòmics destinats a reforçar el model sanitari públic. Aquesta dotació 
addicional s’hauria de posar a disposició del sistema de salut en un període de 3 anys. 
 
6.- Exigir al Govern de la Generalitat de Catalunya a retornar, de manera immediata, les 
pagues extraordinàries pendents de cobrar als i les treballadores del sector públic i a 
reconsiderar els criteris per a compensar els i les professionals del sistema públic de 
salut i de residències que han treballat durant la part més intensa de l’epidèmia de la 
COVID-19 tenint present el conjunt de personal afectat. 
 
7.- Donar trasllat dels acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de 
Catalunya, al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, a la Societat Catalana de 
Gestió Sanitària, al Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, a CCOO, 
UGT, Sindicat de Metges de Catalunya, a Dempeus per la Salut Pública i a les entitats 
municipalistes FMC i ACMC.” 

 
Oberta la deliberació, el regidor Antonio Polo manifestà que tota la comunitat sanitària 
estava d’acord de la importància de l’atenció primària, i la Generalitat de Catalunya el que 
feia era tancar més de 400 CAP’s inclòs el de Palaudàries. Creia que s’havia reflexionat de 
la importància del sistema sanitari però el primer que es feia era externalitzar mitjançant 
contractes milionaris, i  pagant imports escandalosos per compensar a entitats privades, 
s’havia aprovat pagar fins a 43.000 euros per pacient ingressat a UCI en un hospital privat, i 
això considerava que era vergonyós i fins i tot denunciable.. 
 
La regidora Mariona Pedrerol digué que, atès que aquest dia es celebrava Sant Jordi, tenia 
un comte amb trets de tragèdia a explicar. L’any 2020 havia nascut un virus que es va anar 
estenent i els dirigents anaven decidint com acabar amb ell, quedava clar que el virus tenia 
menys força amb un sistema sanitari públic reforçat. Van passar els mesos i la Generalitat 
de Catalunya s’havia fet càrrec de gestionar l’epidèmia i amb la represa de la nova 
normalitat havia sonat la responsabilitat al ciutadà amb el lema de distància, mascareta i 
neteja de mans. S’havia arribat a dir que amb un país independent hi hauria hagut menys 
morts, però quan li havia tocat portar-ho a la Generalitat s’havia pogut comprovar que el 
sistema del SEM, creat per donar resposta a emergències de fora dels centres sanitaris i 
que a l’any 1993 s’havia convertit en una empresa pública que havia anat agafant diferents 
serveis (el 061, el transport sanitari, el salut respon que es va externalitzar a FERROVIAL, 
contractació d’operadors, metges), i al que la Generalitat en la gestió de la pandèmia havia 
donat un paper central, en concret al 061, en quatre dies s’havia saturat, el 061 no tenia 
cap coordinació amb l’atenció primària, i tot anava a parar a aquesta quan el 061 
col·lapsava. La Generalitat no havia estat conscient d’això, i havia demanat que també fes 
els PCR a domicili, s’havia fet una forta despesa en vehicles, en hospitals de campanya 
però la sanitat pública s’havia abandonat. Posteriorment hi havia hagut el rastreig, i també 



18 
 

es va encaregar al SEM, i va ser un altre fracàs. El lideratge havia estat nefast, i la mostra 
era que tot just feia uns dies s’havia nomenat al Dr. Argimon com a cap de la Salut pública.  
 
Continuà dient el despropòsit que era que paguessin 43.000 euros a les entitats privades 
per tenir pacients a l’UCI, fossin els dies que fossin. En cap cas els que volien els 
professionals públics eren compensacions, sinó mitjans. La baixada en inversions dels 
darrers anys havien provocat que, arribada la pandèmia, no s’hi hagués pogués fer front, 
casualment les Comunitats Autònomes amb més retallades, Catalunya i Aragó, eren les 
que pitjors xifres tenien en aquests moments.  
 
Finalitzà llegit una carta d’una metgessa de família on descrivia els moments que estaven 
vivint i les mancances de l’atenció primària, i demanà als lideratges que estiguessin a 
l’alçada. 
 
El regidor Iban Martínez manifestà que portava tres fulls per explicar coses bones i dolentes 
però no pensava entrar en debats electorals, semblava que tots els mals vinguessin de la 
Generalitat i ningú havia parlat del Govern central. La Generalitat havia fet coses malament, 
però és que ningú tenia un manual, i el Govern espanyol també n’havia comès d’errors. 
Dels fets que deia el regidor Polo, se’m havien adonat que eren un error i havien rectificat 
l’endemà mateix. També s’havien fet coses bé com triplicar els llits d’UCI. La Generalitat 
tenia el poder des del juny, al mes de març el tenia el Govern central. Insistí que no entraria 
en campanya, i sobre el motiu de la moció totalment d’acord però quan fos segur i viable. El 
seu grup s’abstindria perquè estaven d’acord amb alguns aspectes de la moció però li 
semblava un insult que es culpabilitzés de tot a la Generalitat, com si el govern central no 
hagués comès errors. 
 
El regidor Antonio Polo digué que en el text de la Moció es parlava també del govern 
d’Espanya, ni ell ni el seu grup feia política amb el tema de la sanitat. Manifestà que li 
semblava menyspreable que es digués que es portava aquest tema per qüestions 
electorals, presentava aqueta Moció perquè estava a Catalunya i la competència era de la 
Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 
La regidora Mariona Pedrerol manifestà la seva sorpresa perquè el regidor Martínez era 
coneixedor del tema, i tot i que també es podien fer crítiques al govern central, la realitat era 
que no es tenien rastrejadors, i que el problema se’ls hi estava anant de les mans, es 
necessitava una sanitat forta. 
 
El regidor Oriol Vera digué que era una Moció important pel CAP de Lliçà, però com a partit 
liberal estaven a favor de la col·laboració públic-privada, i per això no podia donar suport a 
la iniciativa. Creia que prestar un servei de qualitat als ciutadans no depenia tant de si el 
mateix era de caràcter públic, si no més aviat de l'eficiència amb què es podia realitzar. 
L'aplicació de tècniques de gestió privada als serveis bàsics no implicava  per sé que 
l'Administració hagués de perdre la seva capacitat d'inspecció sobre els mateixos, a l'igual 
que tampoc comportava la pèrdua del seu paper com a garant de l'acompliment dels drets 
fonamentals. 
 
Continuà dient que creia que aquest tipus de col·laboració es convertia en una cosa 
necessària per oferir serveis de qualitat a un cost menor. A més de molts altres beneficis 
que aportava aquesta tipologia, com era la garantia d'estabilitat en la prestació dels serveis, 
tenint en compte que en la gestió directa el canvi de signe implicava en moltes ocasions 
una variació en el canvi de criteris a l'hora de prestar-lo. Les concessions o altres fórmules 
de col·laboració públic privada estaven subjectes a les directrius contractuals i estaven 
protegides per l'ordenament jurídic.  
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Finalitzà dient que a la moció hi havia coses com el punt número 4 amb el que estaven 
totalment d’acord i per això en aquest punt de la reobertura de el CAP sempre votaria a 
favor, però en tots els altres punts s’abstindria.  
 
El regidor Antonio Polo contestà que aquest era un tema ideològic que no podien debatre 
en aquell moment.  
 
El regidor Manel Busquets digué que segur que s’havien fet coses malament, però no 
estava d’acord amb el to, que semblava més aviat de lapidació de la Generalitat. Manifestà 
que ell no es regia pels colors, però aquesta moció no parlava de solucions sinó de buscar 
culpables,  
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables del grup PSC (9) i d’En 
Comú Podem (1); s’abstingueren de votar els grups d’ERC (5), de Ciutadans (1) i de Junts 
per Lliçà d’Amunt (1).  
 
 
15.2.- PRP2020/175   MOCIO PARTICIPACIO MON LOCAL PLA RECUPERACIO 
PER A EUROPA    
 
El regidor Fran Sanchez donà lectura a la següent Moció: 
 

“MOCIÓ SOBRE LA PARTICIPACIÓ DEL MÓN LOCAL EN LA GESTIÓ DELS FONS 
PROVINENTS DEL PLA DE RECUPERACIÓ PER A EUROPA, NEXT GENERATION 
EU. 
 
Exposició de motius 
 
Davant les conseqüències econòmiques i socials que s’estan produint fruit de la 
pandèmia de la Covid-19 i que han comportat una pressió enorme als nostres sistemes 
públics de salut i benestar social, la majoria de les administracions públiques estan 
aprovant plans extraordinaris per a la reconstrucció o recuperació socioeconòmica que 
permeti fer front a la situació actual per reconstruir el futur de forma solidària i pròspera. 
 
En el cas de la Unió Europea, la Comissió Europea ha presentat la proposta de Next 
Generation EU,  un  nou  instrument  temporal  de  recuperació  que  presenta  una  
capacitat  financera de 
750.000 milions d’euros que es basa en tres pilars: (i) instruments per donar suport als 
esforços dels Estats membres per recuperar-se, reparar els danys i sortir reforçats de la 
crisi; 
(ii) mesures per impulsar la inversió privada i donar suport a les empreses en 
dificultats; i per últim, (iii) reforç dels programes clau de la UE per extreure conclusions 
de la crisi, fer que el mercat únic sigui més fort i resilient, i accelerar la doble transició 
ecològica i digital. 
 
El Pla de Recuperació per a Europa és la proposta més ambiciosa elaborada en el si de 
la Unió Europea en els darrers anys. Significa un salt qualitatiu en el procés d’integració 
europea ja que per primer cop estableix una mutualització del deute entre els Estats 
Membres de la UE. El Pla representaria per a Espanya un ingrés de recursos 
extraordinaris de 61.618 milions d’euros del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i 
de 1.355 milions d’euros del Fons de Transició Justa. 
 
La iniciativa Next Generation EU vol ser una inversió pel futur, que serveixi per 
implementar  les polítiques verdes i digitals i amb unes ajudes destinades a diferents 
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projectes de recuperació econòmica dirigides als sectors més afectats per la crisi 
sanitària, social i econòmica. 
 
Aquest Pla complementa les altres mesures financeres aprovades fa setmanes per la 
UE, l’instrument SURE per fer front a les ajudes per a les persones aturades; el 
Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEDE) per garantir l’estabilitat financera a l’Eurozona 
i la mobilització  de diner per part del Banc Europeu d’Inversions (BEI) i mostra la 
voluntat de les institucions europees de donar una resposta diferent a la crisi financera 
de 2008 que va estar marcada per l’austeritat. 
 
A falta de la seva aprovació definitiva pel Consell Europeu previst pels dies 17 i 18 de 
juliol i de conèixer els detalls concrets del pla, des de la Generalitat de Catalunya cal 
preparar l’escenari per tal de poder fer una execució eficaç d’aquest fons per tal de 
donar resposta a les necessitats de la ciutadania. En aquest sentit, és important reforçar 
la coordinació amb el Govern d’Espanya per poder canalitzar els fons de la manera més 
adequada i eficient possible. En el moment de gravetat extraordinària que estem patint, 
la Generalitat de Catalunya ha de garantir que aquests fons s’executin en la seva 
totalitat i que no passi com en els fons europeus ordinaris que bé sigui per les dificultats 
de programació, la necessitat de cofinançament o una falta d’estructura que faciliti la 
seva aplicació no s’executen de forma completa. 
 
Donada la greu crisi econòmica provocada per la pandèmia, cal aprofitar al màxim els 
recursos a l’abast. Cal evitar repetir la situació de les polítiques d’ocupació provinents 
del Fons Social Europeu que actualment no s’executen en la seva totalitat o s’han 
d’evitar prendre decisions unilaterals com la reprogramació dels fons FEDER que va 
causar discrepàncies entre diferents departaments de la Generalitat sense un acord 
previ entre administracions. 
 
Cal que la Generalitat de Catalunya estableixi un sistema clar de repartiment de les 
ajudes extraordinàries europees i que ho faci de la mà de les entitats municipalistes i els 
ajuntaments. Les administracions locals, com a administració més propera a la 
ciutadania és qui està rebent en la majoria de casos una pressió més elevada de la 
ciutadania, les petites empreses i comerciants que els sol·liciten ajuda per poder fer front 
a les dificultats econòmiques i socials que estant patint fruit de la pandèmia. Els 
ajuntaments com van demostrar ja amb la crisi econòmica de 2008 són els més eficients 
a l’hora de gestionar serveis i ajudes socials i moltes vegades, amb una greu manca de 
finançament. Per tant, sota el principi de subsidiarietat tant fonamental a la Unió 
Europea, cal assegurar que aquestes ajudes extraordinàries arribaran a les 
administracions locals. 
 
Entre els objectius que la Comissió Europea ha marcat com a condicionants per a 
l’aplicació del Pla per a la Recuperació europea destaca la transformació de l’economia 
catalana amb una agenda verda, digitalització, resiliència en la indústria, i la lluita contra 
la desigualtat. Aquests reptes coincideixen plenament amb els que té la societat 
catalana en el seu futur immediat i en el que els municipis són cabdals en la seva 
aplicació i foment. Per tant, des del món municipal reclamem a la Generalitat que ens 
garanteixi els recursos necessaris per convertir la crisi que ha provocat la pandèmia en 
una oportunitat per transformar l’economia pel demà. Una economia per poder fer front 
als principals reptes de futur com són el canvi climàtic i les creixents desigualtats. 
 
Per tot l’exposat, el Grup municipal socialista presenta els següents acords en aquest 
ple municipal: 
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1. Instar a la Generalitat de Catalunya que faci un front comú amb el Govern de l’Estat 
per reclamar l’aplicació del Pla de Recuperació amb nous condicionants que evitin les 
polítiques econòmiques basades en l’austeritat. 
2. Reclamar a la Generalitat de Catalunya a implicar i pactar amb les Diputacions i 
entitats municipalistes catalanes en establir el mecanisme de repartiment i gestió dels 
fons europeus extraordinaris per garantir que els municipis rebrem el finançament 
adequat per assolir una justa i equilibrada reconstrucció sanitària, social i econòmica al 
territori. 
 
3. Instar de forma urgent en dotar de més recursos als ajuntaments, per mitjà del retorn 
dels fons FEDER que la Generalitat de Catalunya va retirar a les corporacions locals, a 
les universitats i als centres de recerca. 
 
4. Demanar a la Comissió Europea que tingui present la necessària reorientació dels 
programes d’atribució dels Fons Europeus pel període 2021-2027 perquè les noves 
prioritats s'adaptin a la reconstrucció sòcio-econòmica local. 
 
5. Demanar al Parlament Europeu com a representant de la ciutadania europea que faci 
valdre les seves competències en la supervisió de les polítiques econòmiques que han 
d’acompanyar al Pla i asseguri que aquests recursos es destinaran a transformar 
l’economia a través d’una transició ecològica i digital justa que tingui en compte la 
vessant social i no deixi ningú enrere. 
  
6. Traslladar aquests acords als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al 
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la 
Generalitat, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, 
i a la Delegació del Parlament Europeu a Barcelona.” 

 
Oberta la deliberació el regidor Iban Martínez manifestà que li hagués agradat tenir-la 
abans per poder haver-la comentat abans i potser fent unes esmenes haver votat a favor, 
però tal i com estava redactada no la podien aprovar perquè es deien coses que no eren 
certes o tergiversades, en concret assenyalà: 
 

 - Punt 1: ERC havia pactat amb el PSOE que qui tenia la gestió dels fons seria la 
Generalitat, i per tant s’hauria de fer referència a aquest punt, així mateix amb un 
acord per poder donar abstenció a la pròrroga de l’estat d’alarma s’havien pactat 
compensacions econòmiques pels treballadors de la Conca d’Òdena.  

 
 - Punt 2: Semblava que directament es volguessin saltar a la Generalitat de 

Catalunya. 
 
 - Punt 3.- No era veritat perquè no s’havia perdut finançament tal qual, sinó que la 

part cofinançada es pagaria amb recursos pròpies i així s’havia dit a una nota de 
premsa del 17 de juny. 

 
 - La resta de punts estarien d’acord. 

 
El regidor Fran Sánchez va voler matisar que ERC del Congrés no era la de la Generalitat 
de Catalunya.  
 
El regidor Oriol Vera es manifestà a favor de la moció i demanà que es tingués en compte 
on anaven a parar els fons.  
 
El regidor Manel Busquets digué que la Generalitat feia temps que havia demanat un pla 
d’acció, i per això no ho entenia, és a dir, la moció demana proposar a la Generalitat una 
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cosa que la Generalitat ja proposa. Manifestà que li agradava el que es deia a la Moció 
però se li donava un gir que no podia acceptar.  
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables dels grups del PSC (9), d’En 
Comú Podem (1) i de Ciutadans (1); el vot en contra del grup d’ERC (5); s’abstingué de 
votar el grup de Junts per Lliçà d’Amunt (1).  
 
 
16.- PRECS I PREGUNTES  
 
No se n’han presentat 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22:35 hores, de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 
 


