ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DEL PLE DE DATA 25 DE MARÇ DE 2021.
A les 19’00 hores, en sessió telemàtica, es reuneix 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
Josep Nogués i Miras
Manuela Nieves Garrido Marín
Juana Maria Morata López
Susana Mesas Sánchez
Antonio Polo Lama
Josep Oriol Vera Brau
Manel Busquets i Mateu.
ACTUA COM A SECRETÀRIA
Gemma Navarro Medialdea
També hi assisteix Antoni Hierro Medina, interventor municipal
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS

2.- PRP2021/216 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA EMESOS
DES DEL DIA 1 DE GENER A L'11 DE MARÇ DE 2021
Es donà compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des del dia 1 de gener a l’11 de març
de 2021, que van del número 1 al 246.

Gemma Navarro Medialdea
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Posat en consideració dels membres del Ple Municipal l’aprovació de les actes de les sessions de
24 d’abril de 2020, 28 de maig de 2020, 23 de juliol de 2020, 24 de setembre de 2020 i 22
d’octubre de 2020, foren aprovades per unanimitat.
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3.- PRP2021/181 RATIFICACIO DECRET ALCALDIA ADHESIO PACTE ALCALDIES PEL
CLIMA I L'ENERGIA
Es donà compte del següent Dictamen de la Comissió Informativa de Temes Sectorials:
“El Sr. Alcalde per Decret d’Alcaldia número 215 de 8 de març de 2021, ha resolt el següent:
“DECRET D’ALCALDIA D’ADHESIÓ AL PACTE DE LES ALCALDIES

Ignasi Simon Ortoll
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La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte de les Alcaldies pel clima i
l’energia”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania
en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El Pacte ha nascut després d’un procés no formal de
consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els
objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència
energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. Així mateix es planteja millorar la
resiliència dels municipis front als impactes del canvi climàtic mitjançant la reducció de la vulnerabilitat
als riscos amb la posta en marxa de mesures d’adaptació al canvi climàtic.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg
termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat que les
ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Lliçà d’Amunt té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per
a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes
d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts
d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, es compromet a reduir les seves
emissions de CO2 en un 40% fins l'any 2030, i a prendre mesures per reduir la vulnerabilitat als riscos
dels impactes del canvi climàtic i esdevenir més resilient .
Per tot l’exposat, HE RESOLT:
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Primer.- L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2030 i
adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40 per cent per a
2030 i a esdevenir més resilients als impactes del canvi climàtic mitjançant a la creació de plans
d’acció.
Segon.- L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es compromet a elaborar un Pla d’Acció per l’Energia
Sostenible i pel Clima (PAESC) en un termini màxim de dos anys des de la data
d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que
s’estableixin per part de l’Oficina del Pacte, ens gestor de la iniciativa per encàrrec
Comissió Europea i inclourà una estimació de les emissions, una avaluació de les
vulnerabilitats del municipi als impactes del canvi climàtic i una proposta de les
accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per a la realització
d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de la
Diputació de Barcelona.
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Tercer.- L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es compromet també a elaborar un informe bianual per
l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites
obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri oportú) en la
Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible i el Clima a Europa.
Quart.- Comunicar els presents acords a l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i a l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona per fer possible les tasques de suport i
coordinació.
Cinquè.- Ratificar aquesta resolució en el proper Ple que se celebri.
Així ho ha manat i signat el senyor Alcalde, Ignasi Simón Ortoll, davant meu, la Secretària accidental,
ho certifico.”
En compliment de la mateixa resolució, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Temes Sectorials, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Ignasi Simon Ortoll
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ÚNIC.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 215 de 8 de març de 2021.”
Oberta la deliberació, la regidora Mariona Pedrerol explicà que l’any 2008 s’havia gestat a nivell de
la Unió Europea aquest pacte perquè s’havia vist que els ens locals eren importants per portar a
terme polítiques per protegir el canvi climàtic, el senyor Alcalde havia anat a Brussel·les a signar el
pacte que contemplava una sèrie d’objectius a complir l’any 2020:
- Una reducció del 20% de l’emissió de gasos amb efectes hivernacle produïts per l’Ajuntament.
- Un augment del 20% de l’eficiència energètica.
- Un augment del 20% de l’ús de les energies procedents de fonts renovables.
Aquest pacte amb els anys havia anat canviant, l’any 2015 a la reunió de Paris es va veure que
s’havia de ser més ambiciós, i a partir d’aquest any es van establir nous objectius, i el que havia
començat sent només per la Unió Europea havia passat a ser per països de tot el món. Els tres
nous objectius van ser:

Gemma Navarro Medialdea
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- Reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle
- Fer-se més resilients als canvis climàtics
- Garantir a tothom serveis energètics, segurs, econòmics i sostenibles.
Continuà dient que cada 2 anys els compromisos serien avaluats. A nivell mundial hi havia uns
7.000 municipis adherits, i pel que feia a municipis de la província de Barcelona n’hi havia 250
municipis, s’havien redactat 331 plans i hi havia 11.000 accions programades.
Explicà que si es centraven en Lliçà d’Amunt, s’havia millorat la eficiència de la
il·luminació interior municipal amb la instal·lació de sensors que havien produït
un estalvi de 5160 Kw/hora anuals, també s’havia estalviat uns 3792 Kw/h amb
el sistema de control d’il·luminació d’alguns equipaments, s’havien instal·lat
plaques solars al camp de futbol i pavelló que estaven produint uns 50.033
Kw/any.
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L’empresa que a l’any 2008 havia redactat el PAESC havia proposat que es fessin 46 accions a
Lliçà i en aquests moments se n’havien assolit 28.
El regidor Iban Martínez manifestà que s’estava votant una adhesió que s’havia d’haver aprovat pel
Ple però per urgència s’havia aprovat per Decret d’Alcaldia, hagués estat bé que s’hagués comentat
abans amb la resta de grups polítics, sinó donava la sensació que, com que l’equip de govern tenia
la majoria absoluta, ja s’aprovaria i estava segur que aquesta no era la intenció.
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Signatura 2 de 2

26/07/2021 Alcalde

La regidora Mariona Pedrerol explicà que la urgència venia motivada perquè hi havia ajuts de la
Diputació de Barcelona que estaven lligats a aquesta adhesió, i així s’havia comentat a la Comissió
Informativa.
El regidor Iban Martínez contestà que quan s’havia celebrat la Comissió Informativa, el Decret ja
estava aprovat, i que només havia fet una reflexió per a que en properes ocasions es fes millor.
Comprenia que la urgència era per accedir a ajuts però el que havia demanat era que abans de ferse el decret es comuniqués als membres del Ple que eren els que havien de votar. Pel que feia al
Pacte preguntà si ja s’estava fent el nou Pla, contestant la regidora Mariona Pedrerol afirmativament
i que la Diputació de Barcelona estava fent la valoració del pla de 2008 i semblava que s’havia
assolit un 61%.
El regidor Iban Martínez proposà com a suggeriments els de renovar els vehicles municipals que
tenien una antiguitat superior als 20 anys, de no muntar pistes de gel que funcionessin amb gas oil
i reduir el pas de camions pel municipi. La regidora Mariona Pedrerol contestà que els tindrien en
compte.
El regidor Antonio Polo manifestà que era una bona iniciativa i imprescindible que des dels
Ajuntaments es posessin les piles o sinó s’acabaria amb el planeta, només esperava que no fos
una simple declaració d’intencions.
El regidor Oriol Vera digué que era una llàstima que no es tingués ja però li semblava bé l’adhesió,
li semblaven perfectes els suggeriments del regidor Iban Martínez i que també afegiria la plantació
d’arbres, més zones verdes a les places i reducció de la velocitat al municipi.

El senyor Alcalde explicà que la Diputació de Barcelona feia una bona feina de sensibilització dels
Ajuntaments i agraí les aportacions que havien fet cada grup municipal perquè hi havia molt a fer,
entre d’altres coses, s’havia comprat un nou vehicle elèctric, es posarien dos nous carregadors,
s’havia prohibit que a les esplanades grans estacionessin els camions grans.
Posada a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors
assistents (17 de 17), que constitueixen majoria absoluta legal.
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El regidor Manel Busquets manifestà que estava a favor de l’adhesió i que era molt importants que
el 98% dels municipis de la província de Barcelona estiguessin adherits, i com a suggeriment
demanà el tema de la biomassa.
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4.- PRP2021/211
DONAR COMPTE DE
L'INFORME D'ESTABILITAT QUART TRIMESTRE 2020

Es donà compte dels Informes d’intervenció del quart trimestre de 2020 sobre Estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera.
5.- PRP2021/212 DONAR COMPTE DE L'INFORME DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT
QUART TRIMESTRE 2020
Es donà compte dels Informes d’intervenció del quart trimestre de 2020 sobre el Període mig de
pagament
6.- PRP2021/213 APROVACIO ADDENDA ACTUALITZACIO CONVENI ASGEL

Ignasi Simon Ortoll
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Es donà compte del següent Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda:
“La Diputació de Barcelona ha aprovat en data 28.1.2021, i publicat al BOPB número de data
9.2.2021, l’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció per part de la Diputació de
Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL). La part resolutiva de
l’esmentat acord plenari disposà:
“Primer.- APROVAR l’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions
d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) que la Diputació de Barcelona presta als ens
locals de la província de Barcelona que li han encomanat l’esmentada assumpció, en els termes
previstos en l’Annex.
Segon.- DONAR TRASLLAT a tots els ens locals als quals es presta el servei de l’actualització del
Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local
(ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la seva conformitat, l’articulació de la qual es realitzaria
mitjançant la corresponent comunicació a incorporar com addenda al conveni subscrit.
Tercer.- PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província, per a general coneixement.”

Primer. Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del
conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus per a l’assumpció per part de la Diputació de
Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL), aprovada pel Ple de
la Diputació de Barcelona en la sessió de data 28.1.2021 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona data 9.2.2021, tot això de conformitat amb el
text que s’adjunta com a annex.
Segon. Donar trasllat a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i als
efectes oportuns.”
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Atès que la Diputació de Barcelona ha donat compliment als tràmits necessaris, vist el dictamen
favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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Acabada la lectura el senyor Alcalde explicà que
la darrera modificació del conveni era del 2009, i s’havia d’adaptar a la
normativa vigent en temes de comptabilitat, administració electrònica i protecció de dades. Amb aquesta
assistència hi treballaven

còmodament atès que la comptabilitat la portava l’Ajuntament i la Diputació feia el tancament.
El regidor Iban Martínez digué que era un servei que funcionava des del 2005 i que estava bé fer els
canvis.
El regidor Manel Busquets comentà que el primer conveni era de 1992 quan la Diputació va fer un pla
d’ajuts informàtics, era una bona eina i funcionava bé.
Posada a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17), que
constitueixen majoria absoluta legal.

26/07/2021 Alcalde

7.- PRP2021/167 COMPATIBILITAT EXERCICI PSICOLOGA AMBIT PRIVAT
Es donà lectura al següent Dictamen de la Comissió Informativa de Temes sectorials:
“La senyora IPP, que presta serveis a l’Ajuntament com a personal laboral temporal realitzant les
tasques de psicòloga adscrita al departament d’educació, ha sol·licitat davant d'aquest Ajuntament el
reconeixement de compatibilitat per poder exercir funcions de Psicòloga al CDIAP Mataró - Fundació
Maresme.

Ignasi Simon Ortoll
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Vist l'informe emès per la Tècnica mitja de recursos humans,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Reconèixer la compatibilitat per poder realitzar tasques com a psicòloga al CDIAP MataróFundació Maresme a la senyora IPP, sempre i quan es compleixin les premisses següents:

2. Les funcions que es desenvolupin com a psicòloga es trobin fora de l’àmbit d’actuació i geogràfic
on desenvolupa les seves funcions com a psicòloga d’educació de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, i
per tant, les actuacions que dugui a terme no tinguin col·lisió amb la feina que es desenvolupa
actualment.
3. No percebi cap complement en nòmina que pugui propiciar la resposta negativa
en l’autorització de compatibilitat que es sol·licita.
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada i al Registre de Personal.”

Gemma Navarro Medialdea
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1. La jornada a realitzar a través de l’activitat privada per la que es sol·licita la compatibilitat no
coincideixi amb la jornada contractada.
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Acabada la lectura, el senyor Alcalde explicà
que la sol·licitud era compatible amb l’horari que feia a l’Ajuntament, i les
funcions i àrea no coincidien amb Lliçà d’Amunt.
El regidor Iban Martínez comentà que l’informe era molt clar, i si la sol·licitant tenia marge horari i
voluntat de fer-ho, el seu grup votaria a favor.

Posada a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17), que
constitueixen majoria absoluta legal.
8.- PRP2021/238 APROVACIO ANNEXES CONVENI COL·LECTIU PERSONAL LABORAL
Es donà lectura al següent dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda:

Ignasi Simon Ortoll

- Complement dedicació / disponibilitat
- Retribució de les hores extres realitzades, sempre autoritzades prèviament pel responsable, on fins
ara es recuperaven amb temps de descans.
- Complement caps de setmana pel col·lectiu de Gestió de Residus i Neteja Viària.
Vist l’informe emès per la Tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
ÚNIC.- Aprovar l’Annex de l’Annex de condicions del personal laboral de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt signat en data 11 de març de 2021.”
Oberta la deliberació el senyor Alcalde explicà que el complement de disponibilitat d’alguns treballadors
estava pendent de l’aprovació de Relació de llocs de treball, i s’havia ajustat a 45 euros, a excepció dels
informàtics que seria de 100 euros, s’havia repassat perfil per perfil i s’havia vist qui complia amb la
disponibilitat. Pel que feia al complement de caps de setmana del col·lectiu de neteja s’havia acordat
57’57 euros, sempre que el dissabte no fos festiu, sinó l’import seria diferent. Amb aquest acord es
tancaven els serrells que encara quedaven i ara es començaria a treballar amb l’estabilització i la
funcionarització. Explicà que els representants del col·lectiu de residus que havien anat a negociar pel
complement de cap de setmana mai havien amenaçat en fer vaga, un ex-treballador havia comentat que
farien vaga però a la primera reunió els representants ja havien dit que es desmarcaven d’aquestes
declaracions i que volien negociar.
El regidor Antonio Polo manifestà que respectava la feina dels representants i si havia
feina no tenia res a dir.
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 11 de març de 2021 s’ha signat l’annex del Conveni de Personal laboral de l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt que contempla els següents acords:
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9.- PRP2021/240
APROVACIO INICIAL MODIFICACIO PLANTILLA
PERSONAL I RELACIO LLOCS DE TREBALL
Es donà lectura al següent dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda:

“Examinada la proposta de modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt.
Vist que aquesta modificació suposa la modificació de la relació de llocs de treball d’aquest
Ajuntament i la proposta retributiva resultant de la mateixa.
Vist que la proposta ha estat objecte de negociació prèvia a la Mesa de negociació, per aplicació
del que disposen els articles 36.3 i 37.1-c) del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic.

Ignasi Simon Ortoll
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Vist que la plantilla i la relació de llocs de treball han d'aprovar-se amb el Pressupost municipal,
i que la seva modificació comporta els mateixos tràmits que els de l’aprovació Pressupost.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt del pressupost municipal per l’exercici 2021 que consta a l’expedient, en concret:
- Crear una plaça en règim funcionarial de Tècnic/a Mig (A2) que inicialment s’adscriurà al lloc
de treball d’Educador/a Social.
- Crear una plaça de Tècnic/a Auxiliar (C1) en règim laboral que inicialment s’adscriurà al lloc de
treball d’Integrador/a Social
- Amortitzar una plaça de Personal Qualificat d’oficis (C2), actualment no ocupada.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt, en el sentit d’incorporar les modificacions de la plantilla i els acords de la Mesa
de negociació.
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Tercer.- Exposar-la al públic durant el termini de quinze dies hàbils, amb inserció d’anunci al
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació.
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.
Cinquè.- Remetre còpia del present acord a l’Administració General de l’Estat
i a la Generalitat de Catalunya.”
Oberta la deliberació el senyor Alcalde explicà que l’espai obert de Can Guadanya
adreçat per adolescents amb risc d’exclusió social el volien homologar a projecte SIS
que la Generalitat de Catalunya subvencionava i per això es creaven les noves places

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

371b1f9519254841a805484012839cef001

Url de validació

https://carpeta.llicamunt.cat/Validador

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

destinades a aquest àmbit, i pel que feia a la
modificació de la plaça de Tècnic Superior en Dret es tractava de incorporar les
modificacions que s’havien fet a les seves funcions.
La regidora Lourdes Martin digué que la plaça de monitor/a que s’amortitzava no estava ocupada.

El regidor Iban Martínez manifestà que la incorporació d’aquest personal a aquest projecte era
necessària, tal i com ja havien dit l’any 2016.
El regidor Oriol Vera digué que era necessari personal per la problemàtica dels divendres a la tarda una
mica com agents cívics, però estava menys d’acord amb la ubicació de Can Guadanya.
El regidor Manel Busquets exposà que considerava el programa SIS molt interessat, i si hi havia
pressupost i s’ajustava a la normativa estava a favor.

26/07/2021 Alcalde

Posada a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17), que
constitueixen majoria absoluta legal.
10.- PRP2021/164 APROVACIO DE L'ACTA DE DELIMITACIO ENTRE ELS TERMES DE LLIÇÀ
D'AMUNT I PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Es dóna lectura al següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme:

Ignasi Simon Ortoll

Signatura 2 de 2

“Per resolució de la Direcció General d’Administració Local del 28 de gener de 2020, es va iniciar
l’expedient de delimitació del terme de Lliçà d’Amunt amb el municipi de Palau-Solità i Plegamans.
Efectuades diferents reunions de les comissions nomenades per cada Ajuntament amb la intervenció
dels representants nomenats per la Generalitat de Catalunya, en data 22 de febrer de 2021, es va
estendre i signar l’acta de conformitat de les operacions de delimitació entre els dos termes
municipals.
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.

Primer.- Aprovar l’Acta i la documentació complementària de les operacions de delimitació entre els
termes municipals de Lliçà d’Amunt i de Palau-Solità i Plegamans signada en data
22 de febrer 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.”

Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

23/07/2021 Secretària

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d‘Urbanisme, es proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
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Acabada la lectura la regidora Lourdes Estéfano
mostrà un plànol de la delimitació i explicà quins serien els límits, afegí que no
havia sigut gens conflictiu.

El senyor Alcalde explicà que havia parlat amb l’Alcalde de Palau per com es faria el manteniment dels
carrers que es compartien i els tècnics dels dos ajuntaments hi estaven treballant.
El regidor Iban Martínez donà la benvinguda als canvis després de 100 anys, ara es tenien eines que no
existien al 1920 i segur que els camins no eren els actuals, contestant el senyor Alcalde que estava
previst que en 2 o 3 anys s’acabessin els treballs de cartografia a nivell de tota Catalunya. El 25 de maig
estaven previstes reunions amb Canovelles i Parets del Vallès.

Ignasi Simon Ortoll

Signatura 2 de 2

26/07/2021 Alcalde

Posada a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17), que
constitueixen majoria absoluta legal.
11.- PRP2021/225 RENOVACIO CONVENI DE COL·LABORACIO ENTRE L'AJUNTAMENT I
EL CCTI DE CESSIO DE TERRENY
Es donà lectura al següent dictamen de la Comissió Informativa de Temes Sectorials:
“En data 13 de gener de 2004, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya, en endavant CTTI, i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt van formalitzar un
Conveni de col·laboració per a la cessió d’un terreny i construcció d’un centre d’emissors format per
una edificació per ubicar-hi equips, una torre suport d’antenes, i altres instal·lacions necessàries pel
seu bon funcionament, amb una durada de 30 anys.
De conformitat a la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic dels
sector públic, tots els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració Pública o qualsevol dels
seus organismes o entitats vinculants o dependents s’han d’adaptar a les disposicions legals de
l’esmentada Llei 40/2015 en el termini de tres anys des de la seva entrada en vigor.

Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

23/07/2021 Secretària

En conseqüència, i per tal de donar compliment a la normativa vigent, les parts formalitzen un nou
Conveni on les seves clàusules s’adapten a la normativa vigent en matèria de convenis.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials es proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar la Renovació del Conveni de col·laboració amb el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per a la cessió del terreny de 150 m2 propietat de
l’Ajuntament, ubicat al Turó de Can Puig, amb referència cadastral
08106A017000570000SD, i on s’hi localitza el CE LLIÇÀ D´AMUNT propietat del
CTTI.
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Segon.- Notificar aquest acord al Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.”
Acabada la lectura el regidor David Morales explicà que l’any 2004 s’havia signat un conveni per
solucionar les deficiències de telecomunicacions de Lliçà d’Amunt, estava molt vinculat a la televisió i a
la `radio, ara també hi havia altres tecnologies. Aquell

conveni era per 30 anys però la nova llei limitava la durada dels convenis i cada quatre anys s’havien de
revisar.
Posada a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17), que
constitueixen majoria absoluta legal.
12.- PRP2021/231 DENOMINACIO CARRERS DE LLIÇÀ D'AMUNT

Ignasi Simon Ortoll

Signatura 2 de 2

26/07/2021 Alcalde

Es donà lectura al següent dictamen de la Comissió Informativa de Temes Sectorials:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 31 de març de 2016, va aprovar la designació dels carrers
del sector de Can Montcau de Lliçà d’Amunt.
El carrer Torrent Mardans que es troba al costat de l’Ajuntament està enfront del Torrent de Can Bosc,
i genera la confusió amb el torrent de nom Torrent Mardans que es troba a Ca l’Esteper.
Vist que a l’acord del Ple de 31 de març de 2016 no es va designar el vial que va des de la rotonda
de la carretera BV-1432 fins a l’entrada del sector.
Vist que per evitar confusions seria convenient modificar el nom del carrer de Torrent Mardans.
Vist els plànols que s’adjunten com a annex a aquesta proposta.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:

Segon.- Modificar el nom del carrer Torrent Mardans pel de carrer Torrent de Can Bosc.
Tercer.- 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.

Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

23/07/2021 Secretària

Primer.- Designar el vial que va des de la rotonda de la carretera BV-1432 fins a l’entrada del sector
de Can Montcau amb el nom de Carretera de Can Pedrals.
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13.- PRP2021/237 APROVACIO INICIAL
MODIFICACIO POUM CAN MONTCAU
Es donà lectura del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme:
“Vist el document de Modificació Puntual del POUM en l’àmbit del PAU-17 Can Montcau – Can Malé,
la tramitació del qual promou l’Ajuntament de Lliçà a petició de l’empresa Punta-Na SA.

L’objecte d’aquesta Modificació es concreta en:
1.

La refosa de les Normes Urbanístiques d’aquest sector.

2. El canvi de qualificació urbanística de la parcel·la H que actualment té previst l’ús hoteler i que
es vol modificar com a ús logístic tal i com es dóna a la majoria del sector.

Ignasi Simon Ortoll

Signatura 2 de 2

26/07/2021 Alcalde

3.

La cessió de terrenys per a garantir l’interès general de la present Modificació de POUM.

Així mateix, a efectes de l’execució de la present modificació s’ha redactat un conveni entre
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i PUNTA NA SAU, pel qual l’empresa es compromet a la cessió gratuïta
a l’Ajuntament de la plena propietat de la finca on s’ubica la Masia de Can Montcau i a la cessió d’ús
gratuïta durant un període de vint anys d’una altra finca col·lindant.
De conformitat al que estableix l’article 94 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme, es proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer: Aprovar inicialment la Modificació Puntual del POUM en l’àmbit del PAU-17 Can Montcau –
Can Malé, pel que fa a la refosa de les Normes Urbanístiques del sector i al canvi de qualificació
urbanística de la parcel·la H.
Segon: Exposar al públic aquesta aprovació per un període d’un mes, mitjançant edicte al Butlletí
Oficial de la Província, i anunci a un dels diaris de major difusió.
Tercer: Aprovar el Conveni entre l’ajuntament de Lliçà d’Amunt i PUNTA NA SAU respecte de la
cessió gratuïta de la finca on s’ubica la Masia de Can Montcau i d’una altra finca col·lindant amb
aquesta.

Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

23/07/2021 Secretària

Quart: Autoritzar al Sr. Alcalde a la signatura de l’esmentat conveni.”
Oberta la deliberació el senyor Alcalde explica que aquesta proposta havia quedat damunt la taula feia
dues sessions plenàries perquè no es disposava de l’esborrany del conveni i per així
tenir més coneixement del que s’estava parlant. En aquests moments ja es disposava
del document tal i com s’havia compromès.
La regidora Lourdes Estéfano començà la seva explicació demanant disculpes per
exposar el punt en castellà però li era més senzill expressar-se. A continuació explicà
els orígens de la modificació, feia uns anys s’havia fet una aposta en el municipi per
la implantació d’un ampli teixit empresarial per a que Lliçà d’Amunt fos un lloc de
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referència per moltes empreses, el polígon de Can
Montcau s’havia convertit en aquesta aposta de l’actual govern, que va donar
pas a la generació de llocs de treball, d’impostos per l’Ajuntament i de nous serveis com el bus. Malgrat
això feia més de sis anys que no s’havia pogut consolidar totalment i per això donada l’alta demanda
d’activitats es considerava que feia falta una última aposta. En aquest punt mostrà en imatges la
modificació que es passava a aprovació i que es dividia en: un canvi de qualificació urbanística de la
única parcel·la que no s’havia consolidat després dels anys, per a que tingues el mateix us que la resta,
l’ús
logístic; i l’obtenció de dos terrenys rústics, un d’ells amb la cessió gratuïta de terrenys i masia, i l’altre
amb una cessió temporal on es farien les 24 hores.
Finalitzà la seva intervenció sol·licitant que la resta de grups polítics es sumessin a la proposta
perquè era per millorar el poble.

Ignasi Simon Ortoll

Signatura 2 de 2

26/07/2021 Alcalde

El senyor Alcalde afegí que també s’arreglaria el camí per poder accedir caminant des del nucli
urbà fina a la zona comercial. El grup de 24 hores estava treballant en la implantació del circuit que
seria per 20 anys però potser més endavant podria ser indefinit.
El regidor Iban Martínez manifestà que hi havia diferents aspectes que no els hi agradaven: el tema
de l’interès general quan a la modificació es deia a petició de l’empresa, o sigui de nou l’empresa
demanava la requalificació; que el COVID havia fet veure l’ús logístic com un dels més necessaris,
és a dir, es plantejava una modificació per una malaltia, en canvi quan els treballadors de
l’Ajuntament plantejaven l’augment de feina per la COVID, l’Alcalde contestava que la malaltia era
un tema temporal, però ara servia per canviar l’ús del sector; el tema del camí de vianants els hi
sobtava molt perquè era un dels trams que ja apareixia dins de l’estudi de mobilitat generada del
sector, i s’hauria de fer tot el camí i no només un tram; quan es va aprovar el desenvolupament de
Can Montcau no es va incloure la Masia i es va preveure al Catàleg de bens protegits l’obligació de
rehabilitació per part del propietari, i en canvi ara la cedien totalment destrossada i gratuïtament,
una requalificació urbanística i gratuïtat no podien anar juntes. Continuà dient que, si s’observava
el plànol ja es podia preveure quin seria el següent canvi, no sabia si seria en sis mesos o en un
any, però podia veure quin tros demanarien modificar i l’equip de govern vindria amb un projecte
per justificar les noves naus. Continuà dient que li sobtava que al punt del Pacte d’alcaldes per la
sostenibilitat es parlava de la reducció de les tones de CO2, i si es posaven 17.000 m2 més en un
espai d’entrada i sortida de camions, esperava que la reducció vingués recollida en el proper Pla
que es presentés perquè sinó semblaria que es burlessin de la gent.

El senyor Alcalde contestà que es tergiversaven les coses, el sostre estava exhaurit, era impossible
construir més, el polígon tenia els seus límits. Es contaminava menys amb l’ús logístic que amb el
que estava previst. Digué que si fos pel grup municipal d’ERC el polígon no existiria i tot serien
arbres, però quan coincidien els interessos de MANGO amb els de l’equip de govern no se
n’amagava. Preguntà a què es referia quan parlava dels treballadors de
l’Ajuntament, contestant el regidor Iban Martínez que es referia al seu doble
discurs, quan parlava als treballadors, segons constava a una de les actes amb
el Comitè d’empresa, els hi deia que l’augment de feina per COVID era puntual i
en canvi sí que era suficientment important per modificar l’ús en el planejament.

Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

23/07/2021 Secretària

Finalment digué que en el futur es trobarien un territori trinxat, amb més col·lapse circulatori, més
sorolls, més contaminació. Alguns usos eren correctes però no a canvi d’embolicar el sector.
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El senyor Alcalde digué si no estaven d’acord
no passava res però no volia que es tergiversessin els temes, quan havia
entrat a l’Ajuntament s’havia modificat el conveni que tenia ERC en el que Can Malé costava
10.000.000 euros.
El regidor Iban Martínez contestà que, a l’any 2003, ERC havia defensat que no volia res a Can
Montcau, però havien fet valoració i s’havien trobat el deute i havien hagut de desenvolupar un Pla
urbanístic una mica més petit que havia estat canviat quan havia entrat el PSC. No els hi agradava
el que hi havia allà i ja es veuria si no es construiria més. Lamentà que un espai on podria haver
oci pels joves, amb aquesta modificació desaparegués.

Ignasi Simon Ortoll

Signatura 2 de 2

26/07/2021 Alcalde

El senyor Alcalde contestà que segur que Urbanisme no deixaria augmentar el sòl industrial, i pel
que feia a l’espai d’oci ningú s’hi havia interessat, i calia ser pràctics i generar ingressos pel
municipi.
El regidor Antonio Polo manifestà que qualsevol requalificació li causava respecte, i més si era a
sol·licitud de MANGO, si es repassaven els antecedents es trobaven amb una Masia destruïda
quan era un compromís de MANGO rehabilitar-la, el camí també era una obligació de MANGO, la
cessió de terreny per les 24 hores no sabia si era suficient justificació per l’interès general. Amb
més centre logístic hi hauria més tràfic, i aviat seria un nou CIM Vallès, però amb mals accessos.
Tampoc hi hauria un impacte laboral, atès que els magatzem logístics no generaven feina.
Conclogué dient que analitzant el conjunt de beneficis i perjudicis, poca feina, molta saturació i més
contaminació, el canvi només beneficiava a MANGO perquè li revalorava el terreny.
El senyor Alcalde contestà que un camp donava menys llocs de treball, i que pel que feia al camí
peatonal, MANGO només havia de pagar el pas pel riu. En quant al col·lapse, s’estava projectant
un nou accés a la C-17. L’interès general es basava en la rendibilitat de l’ús logístic, el tema de la
Masia i del camí era de més a més, tenir patrimoni no estava malament, ja se li donarien usos. Ell
ho veia diferent, era bo per generar feina, era bo per les arques municipals i en conseqüència pel
poble. La parcel·la era municipal, la va comprar MANGO i no recuperarà el que va pagar.
El regidor Oriol Vera, en primer lloc es dirigí a la regidora Lourdes Estefano i li digué que no havia
de demanar perdó per parlar en castellà. Per altra banda, manifestà que s’havia de ser pràctic i si
es tenien més possibilitats amb el canvi d’ús no hi veia inconvenient, però el tirava enrere el tema
del tràfic, per això s’abstindria de votar.

Gemma Navarro Medialdea
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El senyor Alcalde contestà que segons estudi de mobilitat el tràfic en una parcel·la en ús logístic
era menor que en una parcel·la hotelera. El regidor Oriol Vera contestà que no era el mateix cotxes
que camions.
El regidor Manel Busquets manifestà que l’estudi de mobilitat no tenia en compte els vehicles
elèctrics. Així mateix tenia tres punts dels que parlar, pel que feia a la Masia, PUNTA NA es treia
un problema de sobre, donava una masia en runes quan s’havia compromès a
rehabilitar-la, amb la pila de masies que tindria l’Ajuntament, no sabia si es
tindrien prou diners per fer rehabilitar-les totes; en quant a la cessió de terrenys
per les 24 hores, havia demanat un informe tècnic i se li havia contestat que no
feia falta per un acte d’un dia, creia que no s’havien fet be els deures buscant un
altre espai més al centre, si es portaven les 24 hores a aquest terreny cedit es
perdrien molts valors afegits com eren els vestidors, la piscina...; i finalment, pel
que feia al camí, sempre havia tingut entès que aquest camí anava de la ma de
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la passera, sinó no tenia sentit de ser, per altra
banda no hi havia projecte d’aquest camí, i no es sabia com seria, semblava
un corriol una mica més cuidat. Finalitzà dient que eren conseqüents amb el que hauria de ser
l’espai de Can Montcau, un lloc de trobada, d’esbarjo, d’oferta lúdica, i eren fidels a aquest
pensament. Sabia de la dificultat de trobar inversors però no hi havia pressa, PUNTA NA
necessitava diners immediats, i l’Ajuntament s’estava amollant a una necessitat de l’empresa i no
del municipi.
El senyor Alcalde contestà que a la zona comercial, l’ús comercial el tenia tot LEROY MERLIN, i al
costat del VIENA s’estava parlant d’un altre restaurant. Pel que feia als terrenys de les 24 hores li
recordà al regidor Manel Busquets que sabia perfectament com a regidor d’esports que havia estat
que s’havien buscat altres terrenys i que havia estat impossible trobar-ne.

26/07/2021 Alcalde

Posada a votació, la proposta fou aprovada amb el vot favorable dels regidors del grup municipal
del PSC (9 de 9), que constitueixen majoria absoluta legal; el vot en contra dels regidors dels grups
municipals d’ERC (5 de 5), d’EN COMU-PODEM (1 de 1) i de JUNTS PER LLIÇÀ (1 de 1);
s’abstingué de votar el regidor del grup municipal de CIUTADANS (1 de 1).
15.- MOCIONS
15.1.- PRP2021/210 MOCIO CONJUNTA CONTRA EL TANCAMENT DE L'EMPRESA BOSCH
DE LLIÇÀ D'AMUNT

Ignasi Simon Ortoll

“La multinacional Alemanya BOSCH ha anunciat el tancament de la planta de producció, R+D i
compres de Lliçà d'Amunt.
Aquest tancament anunciat a la planta de Lliçà d’Amunt afectarà uns 336 treballadors i treballadores
del territori Català, als que hem de sumar 100 llocs de treball directes de subcontractes de la mateixa
planta. Sense oblidar que aquesta multinacional a finals del 2021 farà efectiu l’acomiadament de 300
treballadors més de la planta de Castellet, deixant al carrer a 1500 treballadors i treballadores de tota
Catalunya.
En relació amb els treballadors i treballadores de la planta trobem una situació que convida a la
reflexió. El 73% de la plantilla que afronta el tancament de la planta té més de 50 anys i han dedicat
un llarg període de la seva vida a l’empresa en què treballen. Aquest fet representa un impacte social
devastador que afecta el teixit industrial de la comarca del Vallès Oriental i de Catalunya. Aquesta
dada ens indica l'alt nivell de pèrdua crònica de l'ocupació d'aquests treballadors/es
i les dificultats que tindran en el moment d'intentar la reinserció en altres llocs de
feina. Aquests treballadors/es tenen encara un mínim de 14 anys de vida laboral,
tenint en compte que en l'àmbit espanyol aquest col·lectiu representa una taxa
d'activitat inferior al 80% que es va reduint gradualment fins al 41% quan
aconsegueixen els 60 anys o més. De la mateixa forma representen el 25% del
total d'aturats espanyols, agreujant-se la xifra en el col·lectiu femení.
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El regidor Fran Sánchez donà lectura a la següent Moció:
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Aquesta realitat ens obliga a tots a buscar
solucions tant a la procliu desindustrialització del nostre territori com a la
perduda de llocs de treball de col·lectius greument afectats en aquest camp.
La decisió del potencial tancament s’ha comunicat a una plantilla que ha contribuït als beneficis
milionaris de l’empresa Bosch. La part social ha contribuït sempre a arribar a acords com poden ser,
la congelació salarial en els últims 5 anys, pèrdua de la revisió del IPC en el conveni anterior i acords
de flexibilitat i mesures productives.
La planta de mecanismes de frenada de Lliçà d’Amunt no és només una planta productiva sinó que
incorpora el disseny i desenvolupament de productes per a la resta del mercat Europeu.
Sabent que els resultats econòmics de la planta són positius sorprèn aquesta decisió que respon
únicament a una deslocalització de la indústria a Catalunya. És
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per això que el representants dels treballadors/es no accepten un tancament de la planta Bosch a
Lliçà d’Amunt.
Els representats sindicals de l’empresa Bosch consideren que els aspectes més nocius de les
reformes laborals ajuda a les multinacionals a deslocalitzar les produccions, tot i ser viables al territori
espanyol.
Estem davant del segon tancament que es produeix en l'últim any del grup Bosch a Catalunya, dada
que ens ha de preocupar i fer reaccionar davant aquesta realitat. Aquesta crisi industrial ens interpel·la
a tots i hem d'unir tots els esforços per a trobar una solució viable per a la planta de servofrens de
Lliçà d'Amunt. Estem veient com les diferents administracions han posat la mirada entorn de la
indústria de l'automòbil, reforçant així el procés de transformació del sector. Hem vist com es posa en
marxa projectes com la planta de bateries de Seat-Volkswagen, a la vegada que veiem com Bosch
planteja el seu tancament a Catalunya.
És necessari un pla català en favor del sector de l'automòbil que permeti la seva transformació i que
eviti la pèrdua massiva de llocs de treball, posant la mirada en la potència que representa
l'electrificació de l'automòbil, representant la voluntat de tornar a liderar el sector novament i
presentant-se com el millor oferent per a aquest nou escenari.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Comitè d’empresa del Grup Bosch proposa al Ple de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, l'adopció dels següents punts:
1- El rebuig total al tancament de la planta Bosch Lliçà d’Amunt.
2- Manifestar la necessària col·laboració de les administracions públiques en el compromís d'activar
les mesures necessàries per a evitar el tancament de la planta de Bosch Sistemes de Frenat, a Lliçà
d'Amunt.
3- Exigir al Govern d’Espanya, a la Generalitat de Catalunya i totes les administracions públiques el
compromís d’un pla de viabilitat de la planta de Bosch Lliçà.
4- Instar la direcció de Bosch a replantejar-se les seves possibles decisions
dràstiques i exigir 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.
5- Instar a la Generalitat de Catalunya a què actuï com intermediari buscant una
solució que permeti salvar els llocs de treball.
6- Manifestar tot el nostre suport als treballadors i treballadores en aquesta difícil
situació a la qual s'enfronten, i estem sempre a la seva disposició.
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7- De manar al govern la derogació de la reforma
laboral del 2010 -2012 i els articles 42, 43 i 51 del estatut dels treballadors/es.
8- Donar coneixement d'aquests acords als representants sindicals de la planta Bosch Sistemes de
Frenat, a Lliçà d'Amunt, a la direcció de l'Empresa Bosch Espanya, al Comitè Executiu Europeu del
Grup Bosch, a la Presidència del Govern d'Espanya, a la Presidència del Govern de Catalunya, al
Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a la Conselleria d’Empresa, Indústria i Energia de la
Generalitat de Catalunya i a tots els grups del Congrés dels diputats, del Parlament de Catalunya i
del Parlament Europeu.”

Ignasi Simon Ortoll

continuar funcionant. S’havia de posar en valor el patiment dels treballadors que portaven una vida
dedicada a que l’empresa funcionés, havien intentat que vinguessin diferents tipus de frenats, o continuar
amb el mateix producte que encara era viable. Els treballadors demanaven que l’empresa complís amb
el que els hi havia dit, que mantindria els llocs de treball fins l’any 2026, i que no tanqués de manera
immediata. L’empresa BOSCH marxaria de Catalunya, i això havia de preocupar a tothom., més enllà
de la producció de servofrens, tenia un espai d’investigació que donava un valor afegit a l’empresa, era
important posar en valor el departament d’enginyeria, de compres, i replantejar el sistema
d’industrialització i de recolzament a la indústria a Catalunya com a territori que tenia capacitat per
formació i per ubicació. Hi havia treballadors joves que portaven mitja vida dedicada a l’empresa i ara
BOSCH els abandonava. Finalitzà demanant que cadascú en el seu àmbit aportés el seu granet de sorra
perquè tot era important, s’havia viscut un moviment sense precedents a tota la comarca, i tots els
recursos havien de ser mobilitzats.
El regidor Iban Martínez donà tot el suport del grup municipal d’ERC i es posà a disposició dels
treballadors per ajudar en el que calgués com havien fet fins ara. Respecte el tema social, el tancament
Suposava un gran greuge atès que el 73% de la plantilla era més gran de 50 anys, i això provocava un
impacte social molt gran, no només a Lliçà d’Amunt, sinó a la comarca i a l’àrea metropolitana.
Manifestà el seu no frontal al tancament, no es podia parlar de reindustrialització. Pel que feia a l’àmbit
econòmic, hi havia hagut grans esforços de la plantilla, havien patit congelació de sous, reduccions de
salaris, reduccions de plantilla i al final l’empresa encara volia més. La planta era competitiva, el
tancament era una deslocalització dins de la pròpia Unió Europea, i s’havia de frenar, una de les eines
per fer-ho era al Congrés, gairebé tots els partits representats al Ple havien demanant la derogació de la
reforma laboral que permetia abaratir els acomiadaments i que les empreses marxessin encara que
tinguessin resultats econòmica positius. Calia posar-se les piles, atès que no feia ni un any que s’havia
presentat una moció per la NISSAN.
El regidor Antonio Polo envià ànims als treballadors que encarar estaven a una taula
de negociació que seria llarga i dura. Quan es va assabentar de la intenció de
l’empresa va ser un fort impacte, a més d’una forta indignació per les formes que
deixaven molt que desitjar per ser una multinacional que hauria de tenir uns valors.
Es va fer treballar als treballadors durant el confinament enganyant-los, hi havia 100
treballadors afectats pel tema de l’amiant, però es trobaven en un sistema sense
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Acabada la lectura, el regidor Fran Sánchez explicà que aquesta Moció havia estat presentada pel
Comitè d’empresa de BOSCH, i es tractava del compromís del Ple de donar suport als treballadors que
en aquells moments estaven negociant. L’empresa BOSCH era viable i havien de ser capaços de
buscar-li el valor afegit d’una plantilla amb experiència i anys de dedicació. Es demanava que es complís
el compromís de
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escrúpols al que només li importava el comte de
resultats, i per fer-ho necessitaven la complicitat dels diferents governs, i aquí
hi havia la reforma laboral del 2010-2012.
Continuà dient que a nivell municipal el marge de maniobra era poc, però també tenien alguna cosa a
dir pel lloc on estava ubicada l’empresa que era sòl agrícola i el POUM estableix què es pot fer i que no,
segur que l’empresa proposarà diferents mesures per salvar-se de les obligacions de planejament, segur
que surt la paraula reindustrialització. BOSCH havia de saber que si seguia amb l’amenaça tindria
conseqüències, i hi havia el compromís de l’Ajuntament que si continuava amb la seva intenció es faria
complir la disposició transitòria tercera del POUM.
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El regidor Manel Busquets va voler deixar constància que hauria demanat un ple especial per tractar
només aquest tema. Afegí que s’estava penalitzant a uns treballadors que havien aguantat congelació
de sous, deixant-se fins i tot la salut pel tema de l’amiant, explicà que se sentia traït tan pels polítics
autonòmics com pels del govern centra i no entenia com podia ser tan senzill acabar amb el benestar de
les famílies. Donà el seu suport als treballadors i s’oferí pel que fes falta.
El Sr. Alcalde finalitzà el debat del punt, amb unes paraules d’escalf envers els treballadors, i a les seves
famílies, i instà a les administracions superiors per a que continuessin fent esforços amb les eines de els
que disposaven per a evitar que el tancament fos efectiu. Afegí que no tirarien la tovallola fins l’últim
moment.
Posada a votació la Moció fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17), amb
l’abstenció del regidor de Ciutadans (1 de 1) pel que fa al punt 7è de la Moció.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21’46 hores, de tot el que jo com
a secretària certifico.

23/07/2021 Secretària
Signatura 1 de 2

26/07/2021 Alcalde

El regidor Oriol Vera manifestà que estava d’acord amb la moció, que donava tot el suport als treballadors
i es posà a la seva disposició. Properament hi hauria els ajuts de la Unió europea i potser es podrien
aprofitar per reactivar el sector industrial. Amb el que no estava gaire d’acord era amb el punt setè atès
que l’Ajuntament no tenia poder per demanar la derogació d’una llei, per això s’abstindria de votar en
aquest punt i votaria a favor de la resta.
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