ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DEL PLE DE DATA 22 DE JULIOL DE 2021
A les 19’00 hores, es reuneix, per mitjans telemàtics, el Ple Municipal per efectuar una sessió de caràcter
ordinari de primera convocatòria.
PRESIDEIX
Ignasi Simón Ortoll
ASSISTENTS

Ignasi Simon Ortoll
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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
Manuela Nieves Garrido Marín
Josep Nogués i Miras
Juana Maria Morata López
Susagna Mesas Sánchez
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

1.- PRP2021/631 APROVACIO ACTA 25-3-21
Posat en consideració dels membres del Ple Municipal l’aprovació de l’acta
corresponent a la sessió efectuada el dia 25 de març de 2021, va ser aprovada per
unanimitat.

Gemma Navarro Medialdea
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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2.- PRP2021/591 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
Es donà comte dels Decrets d’Alcaldia emesos del dia 13 de maig al 7 de juliol de 2021, que van del
número 487 al 678 dins del llibre de Registre de Decrets de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt..
3.- PRP2021/584 CORRECCIO ERRADA CARRERER MUNICIPAL
Es donà lectura del següent Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme:
“Els carrers del barri de Pineda Feu tenen el nom de diferents ocells.
Vist l’error ortogràfic que s’ha pogut comprovar en el nom del carrer Passarell, que hauria d’escriure’s
Passerell.

04/10/2021 Alcalde

Vist l’article 109 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques que
estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment les errades
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Rectificar l’error del carrerer municipal en el sentit d’on diu “Passarell” ha de dir “Passerell”.

Ignasi Simon Ortoll
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Segon.- Procedir a la rectificació a la documentació municipal.”
Posada a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17) que
constitueixen majoria absoluta legal.
4.- PRP2021/594 FESTES LOCALS ANY 2022
Es donà lectura del següent Dictamen de la Comissió Informativa de Temes Sectorials:

Tenint en compte, tal com estableix l’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, que
l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, i que el termini de presentació de
l’Acord s’ha de fer abans del 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:

Gemma Navarro Medialdea
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“Vist que l’article de l’Estatut dels treballadors indica 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, a proposta dels municipis respectius.
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1. Aprovar com a festes locals del municipi de Lliçà d’Amunt per a l’any 2022 els dies 7 de gener i
9 de setembre.
2.

Trametre aquest acord al Departament d’Empresa i Treball 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.
5.- PRP2021/595 APROVACIO COMPTES GENERALS EXERCICI 2020
Es donà lectura del següent dictamen de la Comissió Especial de Comptes:

Ignasi Simon Ortoll
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“Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2020 es van sotmetre a informe de la
Comissió Especial de Comptes amb data 31 de maig de 2021.
Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la Província del 10 de juny de 2021,
pel període reglamentari, no s'ha presentat cap reclamació.
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 212
del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Especial Comptes, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt corresponents a
l’exercici 2020.
Segon. Rendir els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes.”
Acabada la lectura, el senyor Alcalde explicà que el tancament era molt tècnic, i que ja s’havia
explicat a la Comissió Especial, els comentaris eren molts semblants al que s’havia dit amb la
Liquidació. Eren uns números excepcionals pel tema del COVID.

El regidor Antonio Polo manifestà que havia estat un any estrany, amb una
col·laboració molt estreta de tots els grups polítics, la liquidació era més tècnica
que política.
El regidor Oriol Vera digué que s‘havia fet el què s’havia de fer, amb reunions
amb tots els grups municipals.

Gemma Navarro Medialdea
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El regidor Iban Martínez digué que l’any havia estat un desastre però comptablement parlant
excepcional. Havia estat un any estrany, amb temes sobrevinguts i durant el qual tots els grups
polítics municipals havien col·laborat en molts temes.
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El regidor Manel Busquets manifestà que era el resum comptable d’un any excepcional, amb bona
predisposició de tots els grups per treballar junts.
Posada a votació la proposta fou aprovada amb el vot favorable dels grups municipals del PSC (9 de 9),
d’En Comú Podem (1 de 1), de Ciutadans (1 de 1) i de Junts per Lliçà (1 de 1), que constitueixen majoria
absoluta legal. S’abstingué de votar el grup municipal d’ERC (5 de 5).
6.- PRP2021/589
APROVACIO INICIAL MODIFICACIO TAXA PER LA PRESTACIO DE
SERVEIS INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA ACTIVITATS
Es donà lectura del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda:

Ignasi Simon Ortoll
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“El Títol II del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals regula de forma exhaustiva
els recursos dels municipis i, en cada cas, determina la facultat de les Corporacions Locals pel seu
establiment, ordenació, supressió, per la determinació de les quotes tributàries, així com per
l’aprovació i modificació de les corresponents Ordenances Fiscals, en els termes que s’hi concreten.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per la
prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través
del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls
posteriors a l’inici de les activitats, que consta a l'annex d'aquest acord.
SEGON: Exposar al públic l’acord precedent mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, a un
dels diaris de major difusió de la província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, per a que durant el
termini de trenta dies hàbils comptats des del dia següent al de la seva publicació, els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el
període sense haver-se’n formulat cap, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament.
TERCER: En el cas de no produir-se reclamacions, publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord
definitiu i el text íntegre de les modificacions aprovades.”

Posada a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents
(17 de 17) que constitueixen majoria absoluta legal.

Gemma Navarro Medialdea
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Oberta la deliberació el senyor Alcalde explicà que es tractava d’actualitzar el llistat de tarifes a la Llei
18/2020 que canvia el nom dels epígrafs.
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7.- PRP2021/599 APROVACIO DELIMITACIO TERMES MUNICIPALS DE LLIÇÀ D'AMUNT
AMB PARETS DEL VALLÈS
Es donà lectura del següent Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme:
“Per resolució de la Direcció General d’Administració Local del 16 de desembre de 2020, es va iniciar
l’expedient de delimitació del terme de Lliçà d’Amunt amb el municipi de Parets del Vallès.
Efectuades diferents reunions de les comissions nomenades per cada Ajuntament amb la intervenció
dels representants nomenats per la Generalitat de Catalunya, en data 17 de juny de 2021, es va
estendre i signar l’acta de conformitat de les operacions de delimitació entre els dos termes
municipals.

Ignasi Simon Ortoll
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De conformitat al que estableix l’article 31.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
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’Acta i la documentació complementària de les operacions de delimitació entre els
termes municipals de Lliçà d’Amunt i de Parets del Vallès signada en data 17 de juny de 2021
Segon.- Trametre aquest acord a la Secretaria d’Administracions Locals del Departament de
Polítiques Digitals i Administració Pública per la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”
Oberta la deliberació el senyor Alcalde explicà que la modificació més substancial era a l’illa de Can
Vilarrosal i Can Rodó, de sempre Can Rodó havia format part de Lliçà d’Amunt, i a la primera reunió es
va reconèixer que era així, i per això s’havia corregit. Es guanyava Can Rodó i es perdia una mica de
camp i de bosc.
La regidora Lourdes Estéfano explicà que en quant a superfície es guanyava una mica, atès que es
solucionava la realitat de Can Rodó, i es posava la fita al mig d ela calçada per ser més coherents.

8.- PRP2021/596
RESOLUCIÓ RECURSOS REPOSICIO CONTRA
APROVACIO DEFINITIVA CONTRIBUCIONS ESPECIAL C. MAJOR
Es donà lectura del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda:

Gemma Navarro Medialdea
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Posada a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17) que
constitueixen majoria absoluta legal.
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“En data 23 de març de 2021 va quedar aprovada definitivament la imposició de contribucions
especials per a les obres que queden del carrer Major i l’ordenació concreta de les contribucions
especials de conformitat amb l’article 34.3 del TRLRHL.
També va quedar aprovada la relació de subjectes passius i les quotes individuals resultants
d’aplicat a la base imposable el mòdul que constava a l’annex I de l’acord.

Ignasi Simon Ortoll

Així mateix en data 9 de juny de 2021 va tenir entrada en el Registre de l’Ajuntament un escrit
presentat pel senyor Gaspar Argemí Capdevila, actuant en representació de Inicial Garsol 1914
SL, en el qual manifestava que les finques a les quals fa referència l’acord d’imposició de les
contribucions especials no es corresponien amb les finques que es van indicar que estarien
subjectes a la imposició de les contribucions en una reunió prèvia a la qual van assistir els
representants del consistori i en presencia de l’alcalde.
A la vista dels recursos presentats els Serveis Jurídics de l’Ajuntament han emès informe pel
que assenyalen que, en relació a l’al·legació presentada per la senyora Dolors Pou Puig, cal dir
que:
“1) D’acord amb l’article 28 de la Llei d’Hisendes Locals, el fet imposable de les contribucions
especials està constitut per l’obtenció pel subjecte passiu d’un benefici o un augment de valor
dels seus béns com a conseqüència de la realització d’obres públiques o l’establiment o
l’ampliació de serveis públics, de caràcter local.
D’acord amb aquest precepte, el fet imposable de les contribucions especials és l’execució
d’obres d’urbanització i no la cessió de terrenys a l’Ajuntament, fet que comporta que, sens
perjudici que els propietaris de les finques cedides a l’Ajuntament puguin reclamar per altres vies
una indemnització per aquest concepte, l’objecte del present procediment és el finançament
d’unes obres locals mitjançant contribucions especials i la normativa aplicable no preveu una
bonificació de la quota per aquest concepte per la qual cosa s’ha de desestimar aquesta
al·legació.
2) Com exposa la interessada hi ha una errada en el càlcul de l’import de les
quotes de les contribucions especials consistent en no haver sumat la totalitat
dels conceptes inclosos en la Taula de càlcul. No obstant l’anterior, i tenint en
compte que la liquidació que s’ha aprovat és provisional, la correcció de
l’errada es portarà a terme quan s’aprovi la liquidació definitiva de les

Gemma Navarro Medialdea
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Notificat l’acord definitiu als interessats, en data 31 de maig de 2021 va tenir entrada en el
Registre de l’Ajuntament un escrit presentat per la senyora Dolors Pou Puig, actuant en el seu
nom i en el dels senyors José Pou Vilardebó, Maria Puig Valls, Cristina Pou Puig, Luis Martín
Resina i Cristóbal Pérez Hermoso, en el qual manifesta que no ha rebut resposta a un escrit
presentat en el Registre de l’Ajuntament en data 20 de desembre de 2020 en el qual exposaven
que consideraven que no havien de contribuir al pagament de les contribucions especials perquè
havien cedit a l’Ajuntament la totalitat del sòl de Can Godanya i part del sòl del Centre Escolar
Països Catalans i havien contribuït al pagament de les obres del carrer Baronia de Montbui i de
pavimentació i clavegueram del carrer Jaume I, i formulaven una sèrie de suggeriments a
incloure en el Projecte d’urbanització. Per altra part, posen de manifest una errada en el càlcul
de l’import de les quotes de les contribucions especials.
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contribucions especials, en els termes previstos a l’article 32.4 de la Llei d’Hisendes Locals”
En relació a l’al·legació presentada pel senyor Gaspar Argemí Capdevila, s’informa que:
“Examinat el Projecte d’urbanització de la part restant del carrer Major i execució de passera
sobre el Torrent de Can Bosch, nucli urbà de Lliçà d’Amunt que va ser aprovat definitivament en
data 14 de setembre de 2020, es constata que les dues finques limiten per un dels seus fronts
amb l’àmbit de Projecte d’urbanització per la qual cosa s’ha considerat que han de participar en
el pagament de les obres d’urbanització.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer: Desestimar els recursos de reposició interposats per la senyora Dolors Pou Puig, actuant
en el seu nom i en el dels senyors José Pou Vilardebó, Maria Puig Valls, Cristina Pou Puig, Luis
Martín Resina i Cristóbal Pérez Hermoso, i pel senyor Gaspar Argemí Capdevila, actuant en
representació de Inicial Garsol 1914 SL.
04/10/2021 Alcalde

Segon: Notificar aquest acord als recurrents.”
Oberta la deliberació el senyor Alcalde manifestà que les al·legacions s’havien de desestimar per
qüestions jurídiques, però pel que feia a l’al·legació de la senyora Dolors Pou amb la desestimació
no es treia que el tema de la cessió anticipada es revisés de com s’havia fet en el seu moment,
s’havia parlat amb la família i estava d’acord. Es desestimava en aquest expedient de contribucions
espacials i s’iniciaria l’expedient de cessió.

Ignasi Simon Ortoll
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El regidor Iban Martínez manifestà que era un projecte que calia tirar endavant.
El regidor Antonio Polo digué que era una qüestió tècnica i que compartia el fet que les al·legacions
no tenien res a veure amb l’expedient de contribucions especials.
El regidor Oriol Vera s’expressà en el mateix sentit, en aquests moments es parlava de
contribucions especials.

01/10/2021 Secretària

El regidor Manel Busquets digué que quedava el dubte de la cessió però cada cosa tenia el seu
propi expedient.
Posada a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17) que
constitueixen majoria absoluta legal.
9.- PRP2021/592 SOL·LICITUD DE PRORROGA DE LA DECLARACIO DE
ZONA TURISTICA

Gemma Navarro Medialdea
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Es donà lectura al següent dictamen de la Comissió Informativa de Temes Sectorials:
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“En data 11 de març de 1997, per resolució del Director General de Comerç de la Generalitat de
Catalunya, es va aprovar la sol·licitud presentada per aquest Ajuntament, en complir els requisits
establerts a l’article 3 del Decret 41/1994, de 22 de febrer, de qualificar el terme municipal de Lliçà
d’Amunt com a zona turística durant tot l’any, amb els efectes que sobre els horaris comercials de la
zona determinava l’article 2 de l’esmentat Decret.
La Disposició transitòria primera de la Llei 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures
per a determinades activitats de promoció, va establir que les excepcions en matèria d’horaris
comercials derivades de la qualificació de municipi turístic als efectes d’horaris comercials que eren
vigents en el moment d’entrada en vigor de l’esmentada llei s’extingirien en el termini fixat per la
resolució d’atorgament de l’excepció o, si no s’especificava cap termini, al cap de vuit anys a comptar
de la data d’entrada en vigor de la mateixa.

Ignasi Simon Ortoll
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Vist que la Disposició transitòria primera de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires,
manté la previsió que la qualificació de municipi turístic a efectes d'horaris comercials, s’extingirà bé
per la finalització del termini de vigència que s'estableixi en la pròpia resolució per la que es va aprovar
l’excepció o si en aquesta no s’hi especifica cap termini de vigència, s'extingirà transcorreguts quatre
anys des de l’entrada en vigor de l’esmentada Llei, és a dir, el dia 3 d'agost de 2021.
Vist que la resolució per la que es va aprovar la qualificació del terme municipal de Lliçà d’Amunt com
a zona turística durant tot l’any amb els efectes que sobre els horaris comercials de la zona es
determinaven al Decret 41/1994, de 22 de febrer, no especificava cap termini.
Vist l’escrit tramès per la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya.
Vist que fonamentalment es mantenen les condicions que, d’acord amb el marc legal aplicable en el
seu moment, van permetre la qualificació de Lliçà d’Amunt com a zona turística.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials , es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Sol·licitar la pròrroga de la qualificació del municipi de Lliçà d’Amunt com a zona turística
durant tot l’any a efectes d’horaris comercials, aprovada per Resolució del Director General de
Comerç de la Generalitat de Catalunya de data 11 de març de 1997, atès que fonamentalment es
mantenen les condicions que, d’acord amb el marc legal aplicable en el seu moment, la van permetre.

Oberta la deliberació el regidor Iban Martínez manifestà que el fet que Lliçà d’Amunt fos declarat municipi
turístic permetia que el petit comerciant pogués obrir en diumenge i no fer distincions en relació al mercat
setmanal., perdre aquesta condició semblaria no de rebut, però una altra cosa seria
si dins de 4 anys es volia continuar atès que qui se’n aprofitava més eren les gran
cadenes.
El senyor Alcalde contestà que creia que se’n aprofitava tot el món comercial,
farmàcies, bars, petits comerços, ciutadans...

Gemma Navarro Medialdea
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Segon.- Trametre aquest acord al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya.”
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El regidor Iban Martínez digué que per aquests comerços s’havia fet però en aquests moments qui se’n
aprofitava eren les grans comerços, per això votaria a favor però demanaria que s’obrís el debat de què
aportava la declaració i si calia continuar d’aquí a 8 o 12 anys.
El regidor Antonio Polo manifestà que creia el mateix, que no es tenien dades per veure si es beneficiava
al petit comerç i que calia valorar-ho.
El regidor Oriol Vera explicà que seria un greuge comparatiu que pogués obrir el mercat i no els petits
comerços, si fins aquests moments havia funcionat era millor no tocar-ho.
El regidor Manel Busquets digué que caldria fer estudis però ara no era el moment de canviar el que hi
havia,

Ignasi Simon Ortoll
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Posada a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17) que
constitueixen majoria absoluta legal.
10.- PRP2021/590 MODIFICACIO CONVENI COL·LABORACIO DEPARTAMENT EDUCACIO
PER EXECUCIO OBRES AMPLIACIO ESCOLA MARTI I POL PER ACOLLIR INSTITUTESCOLA
Es donà lectura del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda:
“El Ple de l’Ajuntament, a la sessió efectuada el dia 22 d'octubre de 2020, va aprovar el Conveni de
col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’educació, i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per a l’execució de les obres d’ampliació de l’escola Marti
i Pol per acollir l’institut escola de Lliçà d’Amunt.
Amb data 18 de juny de 2021, la Generalitat de Catalunya ha tramès el document a formalitzar entre
el Departament d’educació i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, al qual li han introduït diferents
modificacions substancials respecte l’aprovat pel Ple.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents ACORDS:

Segon: Autoritzar al senyor Alcalde per la signatura de l'esmentat conveni.
Tercer: Comunicar aquest acord als Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental
del Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.”
Oberta la deliberació el regidor Fran Sánchez explicà que la principal diferència amb
el conveni aprovat era que es reduïa la nova construcció per adaptar-la a la
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Primer: Aprovar la modificació del Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’educació, i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per a l’execució de
les obres d’ampliació de l’escola Marti i Pol per acollir l’institut escola de Lliçà d’Amunt.
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matriculació que estava prevista, es mantenien les zones comuns, i es garantia la separació entre els
alumnes de primària i els de secundària.
El regidor Iban Martínez digué que era un projecte que calia tirar endavant.
El regidor Antonio Polo manifestà que l’edifici era una necessitat pels barris, i si era el que es necessitava
no tenia res a dir de la reducció, no calia construir per construir.
El regidor Oriol Vera exposà que si s’adaptava a les necessitats reals, no tenia res a dir, tot i que li hauria
agradat que la Generalitat pagués l’import total de les obres.
El regidor Manel Busquets digué que apostaven pel 3-16, i no tenia res a dir si les necessitats eren
aquelles.

Ignasi Simon Ortoll

11.- PRP2021/619 APROVACIO CONVENI AMB DEPARTAMENT EDUCACIO PER PFI CUINA
Es donà lectura del següent dictamen de la Comissió Informativa de Temes Sectorials:
“Durant el darrers cursos l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha esta realitzant un programa de formació i
inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), amb la finalitat de millorar la formació del
col·lectiu de joves que ha finalitzat l'ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/da
en educació secundària obligatòria, i que per tant no poden continuar la seva formació en el sistema
educatiu i no disposen d’una preparació professional que els permeti incorporar-se al món del treball
amb perspectives de continuïtat.
La Resolució EDU/377/2021, de 8 de febrer, estableix l'organització i la gestió de la modalitat de Plans
de Transició al Treball dels programes de formació i inserció, i en l’apartat 4 estableix que els PTT es
duen a terme mitjançant els instituts de referència que determini la Direcció General de Formació
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, a partir dels convenis de col·laboració que es
subscriguin entre les administracions locals i el Departament d'Educació.
Vist l’esborrany de conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, per a la realització d’un Pla de
Transició al Treball a la localitat de Lliçà d’Amunt, en el marc dels programes de formació i inserció
(PFI), adreçat a joves, de setze a vint-i-un anys, que han deixat l’educació secundària obligatòria
sense haver obtingut la corresponent titulació, i que en el moment d’iniciar els
programes no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en altres
accions de formació.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:

Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

01/10/2021 Secretària

Signatura 2 de 2

04/10/2021 Alcalde

Posada a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17) que
constitueixen majoria absoluta legal.
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entra
el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per a la
realització d’un Pla de Transició al Treball

en el marc del programa de formació i inserció del perfil d’auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de
restauració.
Segon.- Autoritzar al Sr. Alcalde per la signatura de la documentació relativa a l’execució d’aquest
acord.

Ignasi Simon Ortoll
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Tercer.- Notificar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.”
Acabada la lectura, el regidor Fran Sánchez explicà que l’any 2015 l’Ajuntament havia començat a
impulsar els programes de inserció per tal que el sistema educatiu tingués mesures de reinserció com
podien ser el PFI, l’escola d’adults i altres programes. Aquell any no s’havia aconseguit que la Generalitat
es posés al capdavant, i atès que a la Mancomunitat no es tenia cap programa, es va decidir tirar
endavant des de l’Ajuntament. Aquest programa havia contribuït a la reducció del número de fracàs
escolar, que estava per sota de la mitjana del Vallès Oriental i de Catalunya. Ara la Generalitat seria la
responsable última i assumiria la responsabilitat del PFI. L’Ajuntament aportaria la part tècnica i es tindria
l’orientació educativa i l’opció de beques que es tenien a l’institut.
El regidor Iban Martínez digué que si el programa funcionava i donava sortida al jovent no hi havia
inconvenient, a més ara constaria 40.000 euros menys a l’Ajuntament.
El regidor Antonio Polo manifestà que era un tema molt interessant pel jovent que necessitava ajuda, i
el programa estava funcionant molt bé, era un pla educatiu municipal amb bons resultats al que al final
la Generalitat s’hi sumava aportant el seu gra de sorra. Digué que la seva funció com a oposició era
fiscalitzar i era contundent quan es fiscalitzava però quan un tema funcionava també ho deia, finalitzà
dient que havia recolzat aquest programa des dels seus inicis.
El regidor Oriol Vera digué que el pla funcionava, i animava a continuar treballant en aquest sentit, el
poble era molt dispers i amb jovent amb problemes, i si s’oferien coses interessants es podria millorar el
seu futur.
El regidor Manel Busquets manifestà que estava comprovat que funcionava, i era molt important per la
seva funció i objectius donant l’opció de sortida per aquests nois. Felicità també al Julià de la Cruïlla per
la seva tasca.

01/10/2021 Secretària

El senyor Alcalde felicità al regidor Fran Sánchez que havia estat el pal de paller del projecte.
Posada a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents
(17 de 17) que constitueixen majoria absoluta legal.
12.- AFERS URGENTS
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No se’n han presentat.
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13.- MOCIONS

13.1.- PRP2021/585 MOCIO SOBRE LES ARMES NUCLEARS I DE SUPORT AL TRACTAT
SOBRE LA PROHIBICIO DE LES ARMES NUCLEARS
El regidor Fran Sánchez donà lectura a la següent Moció:
“Les armes nuclears són un autèntic perill per a la seguretat de persones i pobles. Sens dubte, són
l’armament existent més destructiu, inhumà i indiscriminat.
Encara tenim en el record el llançament de les bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki ara fa
75 anys. Unes bombes que van provocar la mort més de 240.000 persones, nombrosos ferits i la
pràctica destrucció de les dues ciutats.

Ignasi Simon Ortoll
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Malgrat la fi de la Guerra Freda i els acords de desarmament nuclear aconseguits, avui el món
continua disposant de 13.400 armes nuclears, la majoria d’elles amb una capacitat destructiva molt
superior a les bombes de 1945.
Així com el món ha avançat cap a la prohibició efectiva d’altres armes de destrucció massiva (com
les biològiques o les químiques) cal avançar, per responsabilitat i seguretat, cap a la prohibició de les
armes nuclears.
Després de molts anys de demandes per part de la societat civil, diverses ONG i campanyes, la xarxa
Alcaldes per la Pau, els supervivents de les bombes atòmiques, etc., s’ha aconseguit un primer pas
cabdal: l’adopció del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears, el passat 7 de juliol de 2017,
a les Nacions Unides. El 22 de gener de 2021 el Tractat ha entrat en vigor finalment, després d’haver
aconseguit la signatura i ratificació de 50 estats.
Per tal que aquest Tractat aconsegueixi el seu objectiu, cal que els Estats del món s’hi sumin
activament.
I les ciutats tenen un paper important en la demanda d’un món més just, en pau i nuclearment
desarmat.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
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1.- Expressar la solidaritat amb totes les persones i comunitats afectades per l’impacte de les bombes
atòmiques i els assajos amb armes nuclears
2.- Reclamar als estats del món que es comprometin d’una manera clara i precisa
amb el desarmament nuclear i que prenguin mesures concretes cap al seu
assoliment
3.- Fer seu l’ICAN Citties Appeal (promogut per la Campanya ICAN, guardonada
amb el Premi Nobel de la Pau 2017) que diverses ciutats del món estan signant:
“La nostra ciutat està profundament preocupada per la greu amenaça que suposen
les armes nuclears per a les comunitats d’arreu del món. Creiem fermament que
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els nostres ciutadans tenen el dret de viure en un
món lliure d’aquesta amenaça. Qualsevol ús d’una arma nuclear, ja sigui
deliberat o accidental, tindria conseqüències catastròfiques, de llarg abast i duradores per a les
persones i el

medi ambient. Per tot això, donem suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears i cridem
els nostres Governs a signar-lo i ratificar-lo”
4.- Instar el Govern de l’Estat espanyol a signar i ratificar el Tractat sobre la Prohibició de les Armes
Nuclears aprovat per les Nacions Unides
5.- Donar trasllat d’aquesta declaració al Govern de l’Estat espanyol, al secretariat d’Alcaldes per la
Pau, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a FundiPau (Fundació per a Pau) membre
de la Campanya ICAN.”

Ignasi Simon Ortoll

El regidor Manel Busquets donà quatre dades, l’any 1968 s’havia signat el tractat de proliferació que
prohibia fer armes nuclears però no el seu ús, l’any 2021 , 50 estats voldrien prohibir la fabricació i l’ús
de les armes nuclears. L’Estat espanyol encara no estava adherit i només s’havia aconseguit una votació
a la Comissió d’afers exteriors a la que van votar 35 dels 350 diputats, i d’aquests vots el 20% va ser a
favor. La majoria de països de l’OTAN no estaven d’acord i les bases espanyoles acollien a empreses
que fabricaven armament nuclear. En aquests moments, Espanya era la setena potència exportadora
d’armes al món. Conclogué dient que aquesta moció era necessària i els grups municipals haurien
d’empènyer als respectius partits.
El regidor Oriol Vera manifestà que creia que les armes nuclears eren un perill i calia fer força entre tots.
Digué que li sorprenia que el senyor Mayoral no apretés al seu partit.
El regidor Antonio Polo manifestà que li sorprenia que un país com Estats Units estigués a favor de les
armes nuclears i no protegís als seus ciutadans, finalitzà dient que els interessos geopolítics dels partits
d’ultradreta s’haurien d’investigar. Finalitzà demanant al regidor Manel Busquets que revisés les
votacions que havia fet Convergència i Unió al Congrés dels Diputats, contestant el regidor Manel
Busquets que creia que no havia de demostrar que quan convergència, PDCAT o JUNTS feia coses mal
fetes les havia criticat.
El regidor Iban Martínez explicà que no entraria al ball de xifres, i que els interessos movien la política i
no les necessitats de la gent. La voluntat hauria de sortir dels propis governs i era una vergonya que ho
haguessin de fer els Plens municipals. Les armes continuarien existint perquè hi havia molts interessos
econòmics al darrera i convidà a la resta de regidors a llegir els dos primers punts
eliminant la paraula “nuclears”, i així sí que seria una acció real a favor de la pau, si
es dediquessin recursos a desarmar, hi hauria moltes coses que funcionarien millor.
Calia anar més enllà, i també incloure les armes convencionals i sol·licità que el
govern espanyol fes alguna cosa per investigar la monarquia corrupta que s’havia
enriquit amb el tràfic d’armes, fet que s’estava demostrant gràcies a les investigacions
dels Tribunals estrangers.

Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

01/10/2021 Secretària

Signatura 2 de 2

04/10/2021 Alcalde

Oberta la deliberació el regidor Fran Sánchez explicà que aquesta moció s’estava aprovant a diferents
municipis de la comarca.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

58c34d69e3644cccbcf9f6eb64fd14ec001

Url de validació

https://carpeta.llicamunt.cat/Validador

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

El senyor Alcalde digué que grup municipal del
PSC votaria a favor, perquè havia entrat en política per intentar canviar les
coses, i s’havia de creure en aquestes mocions.

Posada a votació, la moció fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17) que
constitueixen majoria absoluta legal.
14.- PRECS I PREGUNTES
14.1.- PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC

04/10/2021 Alcalde

1. Obres al c. Anselm Clavé.
Les obres del tram de d’Anselm Clavé a l’alçada de Can Puig afecten directament als veïns i veïnes, en
especial, als de l’Avinguda Països Catalans degut a que tot el trànsit de la carretera s’ha desviat cap a
Països Catalans (incloent busos de línia regular i camions de gran tonatge. Gran part dels veïns estan
molt molestos, van ser informats per carta 4 dies abans de l’inici de les obres i ens han fet arribar
aquestes preguntes:
a. S’han tret tots els aparcaments al llarg de tota l’Avinguda i no ens han fet arribar cap alternativa. Per
què?

Ignasi Simon Ortoll
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b. La mala senyalització del tram provoca infraccions continues i excessos de velocitat. No hi ha cap
semàfor a cap de les cruïlles amb el perill que això suposa. Per què no s’ha posat cap sistema de
reducció de la velocitat?
c. Els vianants només disposem de passos de vianants sense semàfor per creuar. A la carretera n’hi ha
uns quants perquè si no, és impossible creuar. Per què no s’ha posat cap sistema temporal?
d. Portem uns quants dies i ja es poden veure alguns desperfectes a la via. S’ha assignat una partida
per arreglar els desperfectes a la calçada un cop acabades les obres?

a) Els veïns tenien l’aparcament de davant del Bar Juli que, amb el trasllat del mercat setmanal, estaria
disponible també els diumenges, també s’havia arribat a un acord amb els propietaris de la parcel·la del
carrer Castelló de la Plana cantonada Alacant per a que es poguessin estacionar fins a 80 vehicles. En
un radi de 50 metres hi havia 142 places d’estacionament i creia que amb aquest número el tema
aparcament estava cobert.
b) S’havien posat 8 bandes reductores i reforçat la senyalització vertical amb senyals
de límit de velocitat a 30 km/h que en termes generals es complien.
c) La semaforització implicaria una despesa de 30.000 euros per unes obres que
durarien poc temps i s’havia considerat que no calia.

Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

01/10/2021 Secretària

Resposta: El regidor Albert Iglesias contestà
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d) Quan acabessin les obres que estava
executant la Diputació de Barcelona, aquesta s’encarregaria de reposar tot el
que s’havia modificat per les obres.
Afegí que els veïns que tenien un gual a l’Avinguda Països Catalans rebrien un escrit pel que se’ls feia
saber que es reduiria el rebut de la taxa pel temps que duressin les obres.
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Gemma Navarro Medialdea
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 20:45 hores, de tot el que jo com
a secretària certifico.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

58c34d69e3644cccbcf9f6eb64fd14ec001

Url de validació

https://carpeta.llicamunt.cat/Validador

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

