
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL DIA 28 
DE MAIG DE 2020 
 
 
Lliçà d’Amunt, 28 de maig de 2020. 
 
A les 19,00 hores, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió ordinària de 
primera convocatòria a celebrar per mitjans telemàtics, que presideix el senyor Alcalde 
Ignasi Simón i Ortoll. Hi assisteixen els regidors i regidores Maria del Mar Pedrerol i 
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 i Elvira, Josep 
Nogués i Miras, Manuela Nieves Garrido Marín, Juana Maria Morata López, Antonio 
Polo Lama, Josep Oriol Vera Brau i Manel Busquets i Mateu. Foren assistits per la 
Secretària accidental de la Corporació, senyora Gemma Navarro i Medialdea i per 
l’Interventor municipal, senyor Antoni Hierro Medina. 
 
Abans de començar amb l’ordre del dia del Ple, el senyor Alcalde demanà un minut de 
silenci per les víctimes de la COVID que ens havien deixat durant les darreres 
setmanes.  
 
 
1 – DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es donà compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des del dia 2 de gener fins al 8 de 
maig de 2020, que van del número 1 al 346, dins del llibre de Registre de Decrets de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
 
2 – DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST 2019 
 
Es donà compte del Decret d’Alcaldia número 369 de data 15 de maig de 2020, pel 
que s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, de conformitat amb les 
dades que es reflecteixen a la comptabilitat municipal executada durant l’esmentat 
exercici i de conformitat amb la documentació obrant a l’expedient. 
 
El Sr. Alcalde explicà les dades més rellevants de la liquidació del pressupost 2019. El 
pressupost inicial havia estat de 17.299.173 euros i amb les modificacions aprovades 
durant l’exercici al final havia resultat un pressupost de 20.764.000 euros. S’havia 
afegit més despesa de la prevista per inversions de l’any 2018 que s’havien endarrerit i 
s’havien inclòs l’any 2019. S’havia tancat l’exercici amb resultat pressupostari ajustat 
d’1.137.482’02 euros, un romanent de tresoreria per despeses generals de 
3.910.843’12 euros, un saldo de dubtós cobrament de 2.633.442’36 euros, estalvi net 
de 1.860.946’14 euros i una ràtio legal del deute viu del 31’79% quan es podia arribar 
al 110%. 
 
Continuà dient que hi havia dues xifres que no es complien, l’estabilitat pressupostària 
i la regla de la despesa. Això s’explicava per la incorporació d’exercicis anteriors. Va 
ressaltar el compliment del període de pagament, del limiti de deute, l’estalvi net, el 
romanent de tresoreria i el resultat pressupostari.  
 



Finalitzà explicant la intenció que tenia de convocar la Comissió Especial de Comptes 
al voltant del 25 de juny, i mantenir la línia de portar números positius que garantissin 
la solvència de l’ajuntament que permetria afrontar amb solvència les necessitat de la 
ciutadania en els temps que vindrien. 
 
El regidor Iban Martínez manifestà que no valoraria els números a nivell tècnic, perquè 
l’interventor ja els havia revisat i els donava per bons. Recolzaria els números sempre 
que fossin per cobrir necessitats bàsiques encara que es sobrepassessin les regles de 
la despesa, però si tiraven endarrere, la superació del límit de la despesa coincidia 
cada 4 anys amb l’any pre-electoral. 
 
El Sr. Alcalde contestà que els comptes també havien estat revisats per la Diputació 
de Barcelona i per la Sindicatura de Comptes. La regla de la despesa havia estat 
incomplerta en més d’una ocasió, i en aquests moments pel tema de la COVID es 
demanaria flexibilitzar-la, sobretot pel tema de serveis socials. Afegí que no li 
preocupava no complir l’estabilitat pressupostària, atès que disposaven d’un Pla 
econòmic-financer i creia que la tendència era bona.   
 
El regidor Antonio Polo explicà que la liquidació 2019 partia d’un pressupost inicial que 
havien compartit, i la liquidació era més un document tècnic que polític. Podia discutir 
l’execució del pressupost atès que a meitat de l’exercici s’havia canviat l’equip de 
govern i les prioritats havien estat unes altres. Sobre l’informe el més significatiu era 
que s’incomplia l’estabilitat i la regla de la despesa, però l’interventor ja havia dit que 
s’aniria arreglant, i abans que la regla estaven les necessitats de la ciutadania. 
 
El regidor Oriol Vera digué que era un tema tècnic, i que li feia patir més la liquidació 
del 2020, atès que l’exercici pintava malament. Reiterà la seva posada a disposició per 
no deixar a ningú enrere.  
 
El regidor Manel Busquets manifestà que els números eren els que eren, i al final si les 
despeses eren correctes les donava per ben fetes, manifestà la seva preocupació pels 
temps que vindrien, en els que s’hauria d’afinar més, atès que s’hauria de retornar als 
ciutadans el que pagaven. 
 
El Sr. Alcalde digué que confiava que tots els grups treballessin conjuntament per a 
que el ciutadà en sortís beneficiat.  
 
 
3 – ESTABLIMENT DEL CONSELL SECTORIAL DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA 
I SOCIAL DE LLIÇÀ D’AMUNT I APROVACIÓ INICIAL DEL SEU REGLAMENT 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“La situació derivada de l’epidèmia sanitària que ha evolucionat i desencadenat 
una emergència de salut pública global de la Covid-19, obliga a donar resposta a 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, com a primera institució pública i la que pateix en 
primera instància les necessitats de la ciutadania, a les opinions, plantejaments i 
aspiracions dels agents econòmics i socials. 
 
Atès que es fa més que necessari un Consell Sectorial de Dinamització 
Econòmica i Social de Lliçà d’Amunt amb la finalitat d’integrar la participació del 
teixit econòmic del poble, així com dels agents socials i de la ciutadania en els 
processos d’actuació en matèria de promoció econòmica, ocupació i en la 
cooperació en les decisions que en aquest sentit han de prendre els òrgans de 
govern municipals. 



 
De conformitat al que estableix l’article 209 del Reglament Orgànic Municipal de 
Lliçà d’Amunt, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
1. Establir el Consell Sectorial de Dinamització Econòmica i Social de Lliçà 
d’Amunt. 
2. Aprovar inicialment el Reglament del Consell Sectorial de Dinamització 
Econòmica 
i Social 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’etauler 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 senyor Alcalde agraí als diferents grups polítics municipals les 
iniciatives que s’estaven prenent, la creació d’aquest consell havia estat una idea del 
grup municipal d’ERC, i des del departament de promoció econòmica s’hi havia 
treballat.  
 
El regidor Marc Palet manifestà que s’estava vivint una situació de frenada 
econòmica, i amb aquesta taula conjunta de tots els grups polítics es pretenia 
consensuar acords, informes i recomanacions, per així tenir diferents visions i 
perspectives. La taula estaria formada per un representant de cada grup polític amb 
representació plenària, un representant del SOVT i un de l’Associació de 
Comerciants, així mateix es podria convidar a altres organismes o entitats. 
 
El senyor Alcalde afegí que era un reglament flexible per tal de poder incorporar 
diferents entitats. 
 
El regidor Iban Martínez explicà que tal i com s’havia comentat a les darreres 
reunions, s’estava vivint una crisi sanitària amb conseqüències per la vida de les 
persones, i havien d’estar atents en aquests moments que es començava a sortir. 
S’havia treballat en diferents mesures, alguna de les quals ja estaven en marxa i 
altres en breu es tirarien endavant, per minimitzar l’impacte de la crisi en la ciutadania. 
Aquesta proposta s’iniciava l’any 2017 amb una Taula a nivell comarcal, els 
empresaris locals tenien molt a dir i calia escoltar-los i acompanyar-los. Era un 
començament i esperava que funcionés. Afegí que, més enllà de les decisions 
polítiques que s’estaven prenent, demanava a la gent del poble que col·laborés amb 
el comerç local.  
 
El regidor Antonio Polo digué que era un acord de les diferents forces polítiques, i que 
davant la situació dramàtica després d’estar tan temps tancats, la implicació del teixit 
econòmic era necessària atès que era qui millor coneixia el dia a dia. Era un pas 
endavant important també per la participació ciutadana.  
 
El regidor Oriol Vera manifestà que en tots els punts relacionats amb la COVID 
s’estaven posant d’acord, aquest Consell era l’inici per treballar, l’Ajuntament havia 



d’estar a primera línia de foc i agraí al senyor Alcalde que els permetés treballar 
conjuntament perquè la situació era greu i havien d’estar tots junts. 
 
El regidor Manel Busquets digué que el teixit econòmic era important, i s’havia 
d’ajudar a l’economia i empreses del municipi en aquest moment excepcional. Fins 
aquests moments, els plans de xoc havien estat per qüestions sanitàries i de serveis 
socials, però ara ja havien de ser econòmiques, per ajudar a la gent que tenia un futur 
incert. Aquest Consell seria una eina per enfortir la base econòmica i social del 
municipi i per reactivar-lo econòmicament. Així mateix, trencà una llança pel comerç 
de proximitat.  
 
El senyor Alcalde explicà que el Consell seria la base per tractar de molts temes, no 
tot seria com fins ara amb Plans d’ocupació, s’havia demostrat que el teletreball 
existia, i que hi havia molta analfabetització digital, que s’havia de reforçar i modificar 
el teixit empresarial, el mon universitari i educatiu s’havia de lligar més amb el sector 
productiu, i per tant quedava molta feina per fer.   
 
Continuà dient que s’havia demostrat el valor de la proximitat que la globalització ens 
havia fet perdre. Canviarien moltes coses atès que s’obria un món nou en termes 
informàtics i de xarxes, i no es podia deixar a la gent enrere. Aquesta iniciativa podia 
ajudar a conèixer més el territori. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 
de 17), que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
4 – APROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT, RELATIU ALS TREBALLADORS DEL 
SECTOR DE JARDINERIA 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“En data 29 d’abril de 2020 s’ha signat l’Annex al Conveni Col·lectiu del personal 
de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt relatiu als treballadors/es del sector de jardineria 
de  parcs i jardins de Lliçà d’Amunt. 
 
Vista l’Acta de subrogació del personal, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
 
ÚNIC.- Aprovar l’Annex al Conveni Col·lectiu del personal de l’Ajuntament de 
Lliçà  d’Amunt relatiu als treballadors/es del sector de jardineria de parcs i jardins 
de Lliçà d’Amunt, signat en data 29 d’abril de 2020.” 

 
Oberta la deliberació, la regidora Mariona Pedrerol explicà que l’EMO, en principi, 
tenia previst a finals de l’any 2020 finalitzar l’activitat, anys enrere tenia molta activitat  
però en aquests moments no en tenia. Al mes d’abril tenia 4 treballadors i 1 en 
excedència voluntària, i se’ls havia proposat subrogar-los i passar-los a personal de  
l’Ajuntament amb un contracte d’interinitat fins a provisió de la plaça o amortització, 
tots havien acceptat, i a data 1 de maig havien passat a formar part del personal de 
l’Ajuntament, El document que es presentava a aprovació explicava quin era l’àmbit 
funcional, jurídic, de jornada de treball, entre d’altres qüestions.  
 



El regidor Iban Martínez explicà que havien llegit la documentació en profunditat, 
sabien que es volia liquidar l’EMO, però sense entrar en aquest debat, s’hauria 
d’haver fet una Junta General per promoure la liquidació de l’empesa, i després 
cancel·lar els treballs. No posà en dubte la legalitat del que s’estava fent, era més 
aviat per una qüestió formal. Votarien a favor per protegir als treballadors. 
 
El senyor Alcalde digué que també volien fer les coses bé, no havien convocat la 
Junta General, perquè no es podia fer, atès que abans de liquidar l’EMO hi havia 
altres passes administratives, com tancament d’obres. L’encomana del servei havia 
acabat i aprofitant-ho s’havia recuperat al personal amb l’informe favorable de 
l’interventor. No es tractava de quedar-se al personal i liquidar, sinó que era que 
aprofitant que s’acabava l’encomana quedar-se el personal. Quedava com a mínim un 
any per poder tancar, i quan arribés el moment es convocaria a la Junta General. 
Conclogué dient que les coses s’havien fet bé. 
 
El regidor Iban Martínez manifestà que no s’hagués fet cap mal a ningú si s’hagués fet 
la Junta General per comentar el que s’anava a fer, i lamentà que la informació  els hi 
arribava en compta-gotes.  
 
El regidor Antoni Polo digué que el més important era la protecció dels llocs de treball, 
i que sempre respectarien els acords amb els treballadors. Trobava que l’annex era 
molt genèric i no el veia malament, el que no entenia era perquè, si passaven al 
conveni col·lectiu del personal de l’Ajuntament, fins el 31 de desembre  havien de fer 
37’5 hores, però ja se li havia explicat.  
 
El regidor Oriol Vera digué que atès que tots els treballadors havien signat i estaven 
d’acord, ell no tenia res a dir, Ciutadans apostava per aquests treballadors, i més 
endavant demanaries estar a viles florides. 
 
El regidor Albert Iglesias contestà que era un aspecte que havia quedat pendent quan 
ell era regidor de Medi Ambient.  
 
El regidor Manel Busquets manifestà que si les dues parts estaven d’acord no tenia 
res a dir. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 
de 17), que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
5 – MOCIÓ DE SUPORT ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE NISSAN, 
PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS. 
 
Abans de la lectura de la Moció, el senyor Alcalde, digué que auest dia havia sortit a 
tots els diaris que NISSAN marxava, i aquesta moció tenia més sentit que mani. 
 
A continuació el regidor Antonio Polo donà lectura a la següent moció: 
 

“1.- Els grups integrants de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt manifesten el seu total 
suport als treballadors i treballadores de Nissan que, des del 4 de maig del 2020, 
es troben en vaga indefinida per la incertesa a què s’enfronten davant el possible 
cessament de l’activitat industrial de Nissan als centres de treball de la Zona 
Franca (Barcelona), Montcada i Reixac, i Sant Andreu de la Barca. 
 
2.- El Ple de l’Ajuntament insta totes les institucions al més alt nivell (Govern de la 
Generalitat i Govern central) a promoure totes les accions necessàries per 



interpel·lar la direcció de Nissan perquè mantingui actives les plantes de fabricació 
de Nissan i l’ocupació que en depèn. 
 
3.- El Ple de l’Ajuntament també observa amb preocupació les conseqüències que 
una mesura tan dura pot comportar per al conjunt de proveïdors i empreses 
auxiliars que treballen per a Nissan, i que afecta més de 25.000 treballadors i 
treballadores a Catalunya. 
 
4.- El Ple de l’Ajuntament vol manifestar que el sector de l’automoció és un motor 
important de l’economia, amb teixit industrial que genera riquesa i dona feina a 
centenars de milers de treballadors i treballadores a Catalunya. 
 
5.- Per tot això, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt insta la direcció de Nissan a 
replantejar-se les seves possibles decisions dràstiques i exigeix una solució que 
permeti el manteniment de l’ocupació, tant directa com indirecta, del conjunt de 
persones treballadores, ateses les enormes conseqüències socials que pot tenir al 
territori. 
 
6.- Instar a la Generalitat de Catalunya a que intensifiqui el seu paper com a 
intermediari per buscar una solució consensuada que aconsegueixi salvar els 
màxims llocs de treball possible. 
 
7.- Fer arribar aquest acord a la direcció de Nissan, a les centrals sindicals 
representades a Nissan, a la Generalitat de Catalunya, al grups parlamentaris del 
Parlament de Calalunya, al Govern d’Espanya i als grups parlamentaris del 
congres dels diputats.” 

 
Oberta la deliberació el regidor Antonio Polo explicà que la situació era dramàtica 
econòmica i socialment, ja que més de 25.000 famílies quedaven sense futur. La 
multinacional NISSAN havia mostrat la seva banda més fosca, amb nul compromís 
social. Portava mesos maltractant als representant sindicals, la situació no tenia res a 
veure amb l’estat d’alarma, però s’havia aprofitat de la situació per aprovar ERTES 
quan sabien que marxarien. Aquesta empresa no mereixia cap mena de respecte per 
part de les Administracions Públiques, i s’havia d’actuar amb contundència i no 
permetre que els hi prenguessin el pèl. Continuà dient que el conflicte anava per llarg, i 
des de l’Ajuntament s’havia de recolzar a les famílies de Lliçà d’Amunt afectades. 
 
Finalitzà agraint a tots els grups municipals per la predisposició a presentar aquesta 
moció i donà el número de compte de la caixa de resistència dels treballadors de 
NISSAN per si es volia fer aportació. 
 
El regidor Manel Busquets explicà que 3.000 llocs de treball directes es perdrien però 
25.000 d’indirectes. Condemnà les maneres que havia utilitzat l’empresa, no havien 
servit de res els esforços dels treballadors, de les entitats, i havien passat de tot.  
 
El regidor Oriol Vera digué que era lamentable que amb els temps que estaven vivint, 
la multinacional aprofités i fes el tancament, semblava ben bé una presa de pèl. 
Esperava que es pogués solucionar. 
 
El regidor Iban Martínez manifestà que davant l’anunci de l’empresa, voldrien rebutjar 
les seves formes, enmig d’un context global de pandèmia, faltava la voluntat 
negociadora, era una mesura desproporcionada que afectava a molta gent. Havien 
prioritzat el repartiment de dividends, i la plantilla havia quedat en segon terme. Les 
multinacionals eren depredadores i com a societat era urgent replantejar el model 
productiu. 



 
El regidor Fran Sánchez donà tot el suport als treballadors, el capitalisme era brutal, i 
s’havia de frenar a les multinacionals perquè els treballadors tenien uns drets, i 
necessitaven una seguretat laboral. A Lliçà d’Amunt també hi havia treballadors 
afectats, s’havien posat a la seva disposició com havien fet davant d’altres 
tancaments. Era necessària una reforma laboral profunda que donés veu als 
treballadors i als seus representants sindicals.  
 
El senyor Alcalde digué que la situació era preocupant i difícil de redreçar però 
confiava que es pogués negociar.  
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 
de 17), que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
6 – AFERS URGENTS 
 
No se n’han presentat 
 
 
7 – MOCIONS 
 
No se n’han presentat 
 
 
8 - PREGUNTES 
 
No se n’han presentat. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 20,20 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i 
conforme, signaran l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 
 
 
                L’ALCALDE        LA SECRETÀRIA 


